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1. MH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

1.1. Εισαγωγή 

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) 

και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υπουργείο 

Οικονομικών και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) ετοίμασαν και 

υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).  

 

Το Προσχέδιο του ΕΣΔΕΚ υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24.1.2019 και οι 

συστάσεις και τα σχόλια της έχουν δημοσιευτεί στις 18.6.2019.    

 

Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση των μέτρων και 

πολιτικών τα οποία θα συνεισφέρουν περισσότερο στο επίπεδο φιλοδοξίας της 

Κύπρου σε σχέση με το Προσχέδιο ΕΣΔΕΚ. Τα μέτρα που προτείνονται παρουσιάζονται 

στην Έκθεση αυτή, όπως αυτά ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της ετοιμασίας της μελέτης 

αντικτύπου. 

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/19992 και του Νόμου για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων 

(N. 102(Ι)/2005), το τελικό σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

πρέπει να έχει υποβληθεί σε Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία περιλαμβάνεταιι στην παρούσα Έκθεση.  

 

Η ΣΜΠΕ ετοιμάστηκε παράλληλα με την εκπόνηση του Τελικού Εθνικού Σχεδίου για 

την Ενέργεια και το Κλίμα, εξετάζοντας τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές τα οποία 

αναλύθηκαν διεξοδικά στην μελέτη αντικτύπου για τον Κανονισμό της Διακυβέρνησης 

για την Ενέργεια και το Κλίμα1. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία επέτρεψε στην 

ΣΜΠΕ να ενημερώσει και να επηρεάσει την ανάπτυξη του Τελικού Εθνικού Σχεδίου, 

εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση των πολιτικών, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα των πολιτικών και οι προτάσεις / σχέδια δράσεις που καθορίζουν 

αυτές, μπορεί να επηρεάσουν το θετικά ή δυσμενώς το περιβάλλον. 

 

 

 

 
1 Μελέτη Αντικτύπου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Οκτώβριος 2019 
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1.2. Στόχοι και Σκοπιμότητα του Σχεδίου  

Το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια θα πρέπει να περιλαμβάνει 

πρόνοιες για καθορισμό πολιτικών και μέτρων για επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 

(α) Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε 

σχέση με το 2005 (Εθνικός Νομικά Δεσμευτικός Στόχος για την Κύπρο: μείωση 24%) – 

για τους τομείς εκτός του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 

θερμοκηπίου, δηλαδή εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, της τσιμεντοβιομηχανίας και 

των κεραμείων/ τουβλοποιείων). 

(β) Διείσδυση ΑΠΕ 32% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030 (Στόχος σε Εθνικό Επίπεδο: δεν 

έχει ακόμα αποφασιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν επιμέρους στόχοι για ΑΠΕ 

στις μεταφορές και στην θέρμανση-ψύξη) 

(γ) Ενεργειακή απόδοση 32.5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030 (Στόχος σε Εθνικό 

Επίπεδο: δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) μέσω: 

 

• «μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας στα 2,6 Mtoe το 2030, δηλαδή μείωση 

κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Ε. Επιτροπή για την Κύπρο το 2007 

(Ενδεικτικός στόχος) 

• Επίτευξη σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας με νέα μέτρα στην τελική χρήση 

που εκτιμάται προκαταρτικά στα 235,000-238,000 toe για την περίοδο 2021-2030. 

(Υποχρεωτικός στόχος) 

(δ) Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές ενέργειας 

(ε) Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές (στ) 

Προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 

(ζ) Στοχευμένη Έρευνα και Καινοτομία για συνεισφορά προς επίτευξη των στόχων 

(στ) Άρση της Ενεργειακής απομόνωσης σε Επίπεδο ΕΕ. 

 

Το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 

2021-2030 περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα που αφορούν διάφορους τομείς, προς 

επίτευξη των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στόχων: 

 

(α) Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε 

σχέση με το 2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005 (εξαιρούνται οι εκπομπές 

από την ηλεκτροπαραγωγή, το τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία/τουβλοποιεία). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή των εκπομπών της Κύπρου, ο 

τομέας των μεταφορών συνεισφέρει 49%, της ενέργειας (εκτός ηλεκτροπαραγωγής) 

17%, των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12% και της βιομηχανίας 8%. 

 

(β) Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν 

αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο. 
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(γ) Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030. Η 

εκτιμωμένη εθνική συνεισφορά της Κύπρου προσδιορίζεται σε μείωση της 

πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη 

εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο το 2007. 

 

Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-

2030, όπως και τα προσχέδια των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων των άλλων κρατών 

μελών, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον 

τεχνικής ομάδας εργασίας.  

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν διαβουλεύσεις με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ώστε 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να υποβληθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο. 

 

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), περιγράφει συνοπτικά την 

υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, τις πολιτικές που ακολουθούνται έως τώρα, 

τα σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος στην υλοποίηση των εθνικών 

ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για το έτος 2030, καθώς και τις 

προτεινόμενες πολιτικές και μέτρα για την επίτευξή τους. 

 

Οι εθνικοί στόχοι για την επόμενη δεκαετία, όπως αυτοί διερευνώνται αναλυτικά σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο, έως το έτος 2030, είναι ενταγμένοι σε μία φιλόδοξη 

μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου έως το έτος 2050. Για το λόγο αυτό η διάσταση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί και την πρώτη και σημαντικότερη 

παράμετρο της δομής του ΕΣΔΕΚ. 

 

Το εθνικό σχέδιο, στη συνέχεια, αναπτύσσεται με βάση τις πέντε διαστάσεις της 

Ενεργειακής Ένωσης, δηλαδή την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές 

(διάσταση η οποία αναλύεται σε δύο διακριτές ενότητες τις εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), την ενεργειακή απόδοση, την 

ασφάλεια  ενεργειακού εφοδιασμού, την αγορά ενέργειας και τη διάσταση της 

έρευνας καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. 
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1.3. Περιγραφή του Σχεδίου 

Ο Ολοκληρωμένος Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα ~(Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή – ΕΣΕΚ) που καλύπτει την περίοδο 2021-2030 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη 
Διακυβέρνηση, και σε αυτόν παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στους τομείς του 
κλίματος και της ενέργειας, όπως επίσης και διάφορες πολιτικές και μέτρα που 
 

• έχουν υλοποιηθεί ή εγκριθεί,  

• προγραμματίζονται  ή  

• είναι προαιρετικά   
 
με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχει δεσμευτεί να επιτύχει 
η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το 2030. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω πολιτικές και μέτρα, που 
φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις καθενός από τους (7) πυλώνες του 
Σχεδίου: 
 

1. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου, 

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  

3. Ενεργειακή Απόδοση,  

4. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού  

5. Εσωτερική Αγορά Ενέργειας,  

6. Έρευνα, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα 

7. Μεταφορές  

 
και αφορούν δράσεις στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής: 
 

1. Μείωση θερμοκηπιακών αερίων 
2. Απόβλητα 
3. Βιομηχανία 
4. Υπηρεσίες 
5. Γεωργία 
6. Κτηνοτροφία 
7. Χρήσεις γης 
8. Ποιότητα αέρα 
9. Οικιακοί καταναλωτές, ευάλωτοι και μη 
10. Δικαιώματα καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας 
11. Κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά 
12. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
13. Δημόσιος τομέας 
14. Ιδιωτικός τομέας 
15. Εκπαίδευση 
16. Ανταγωνιστικότητα 
17. Ανταγωνισμός αγοράς ηλεκτρικής ενλέργειας 
18. Παραγωγή ενέργειας, διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος 
19. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
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20. Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
21. Ενεργειακή απόδοση 
22. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
23. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού 
24. Εσωτερική Αγορά Ενέργειας 
25. Παροχή  φυσικού αερίου / Παραγωγή ενέργειας 
26. Μεταφορές, δημόσιες και ιδιωτικές 

 
 
Η αναλυτική παρουσίαση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο παρουσιάζεται 
στο Κεφάλαιο 7. 
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Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

RES: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; EE: Ενεργειακή Απόδοση; WST: Διαχείριση Αποβλήτων; AGR: Γεωργία; IEM: Εσωτερική Αγορά Ενέργειας; SEC: Ενεργειακή Ασφάλεια; TRA: Μεταφορές΄; R&I: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

RES1 
Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση 
Κατηγορία Α: Net Meetering 

RES2 
Support scheme for the production of electricity from 
RES-Feed-in Tariffs for RES installations 

RES19 
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με χωρητικότητα μέχρι 20KW, σε κτίρια 
δημόσιων σχολείων. 

RES20 

Πλαίσιο για την αντικατάσταση 
υφιστάμενου εξοπλισμού με 
εξοπλισμό νέας τεχνολογἰας για τα 
υφιστάμενα συστημάτα ΑΠΕ 

RES3 
Σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο Net 
metering. 

RES4 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας 

RES21 Σχέδιο υποστήριξης μονάδων αποθήκευσης RES22 
Σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ με σκοπό 
την προώθηση της καινοτομίας και 
τη μείωση του CO2 

RES5 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για 
αυτοπαραγωγή 

RES6 
Θερμική αγωγιμότητα MAP και εδάφους Θερμοκρασίες 
μέχρι 100m βάθους χρησιμοποιώντας νευρωνικά 
δίκτυα 

RES23 
Τηλε θέρμανση και ψύξη βασισμένη σε τεχνολογίες 
συμπαραγωγής που λειτουργούν με RDF σε τουριστικές 
και αγροτικές περιοχές 

RES24 Στατιστική Μελέτη ΜεταφορΆς 

RES7 Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ RES8 
Χάρτης για το βάθος του νερού γύρω από το νησί για 
υπεράκτια αιολικά πάρκα. Προκαταρκτική  μελέτη 
αιολικού δυναμικού γύρω από το νησί 

RES25 
Ανοικτά σχέδια στήριξης της διασύνδεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας για άλλα κράτη μέλη (υπό την προϋπόθεση 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας) 

RES26 

Αποθήκευση ενέργειας, Περαιτέρω 
ανάλυση τόσο πίσω από το μετρητή 
όσο και της κεντρικής αποθήκευσης 
για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ 
(επιλογή Οχήματος σε Δίκτυο και 
έξυπνη φόρτιση) 

RES9 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net 
Metering σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών 

EE1 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών 
ελέγχων και συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας 
στις ΜΜΕ 

RES27 
Ανάπτυξη πολιτικού και τεχνικού πλαισίου για τη 
διαδικασία μιας στάσης για έργα ΑΠΕ 

RES28 

Διεξαγωγή ερευνών μέτρησης της 
απόδοσης των υφιστάμενων αντλιών 
θερμότητας αι παροχή κινήτρων 
αντικατάσταση παλαιών αντλιών 
θερμότητας 

RES10 
Σύστημα αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων ζεστού 
νερού 

EE2 
Σχέδιο υποστήριξης για την προώθηση της 
θερμομόνωσης στέγης 

RES29 

Δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης με την έννοια 
των ευνοϊκών πράσινων δανείων για την περαιτέρω 
στήριξη χρήσης  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
οικιακή μονάδα 

RES30 
70% ΑΠΕ σε όλα τα νέα κτίρια από 
την καθαρή ετήσια κατανάλωση 

RES11 
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

EE3 

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα 
και υπάρχοντα κτίρια, απαιτήσεις για τεχνικά 
συστήματα κτιρίων εγκατεστημένα σε υπάρχοντα 
κτίρια, επιθεωρήσεις για συστήματα θέρμανσης και 
συστήματα κλιματισμού 

RES31 
Κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάπτυξη 
πλαισίου και κινήτρων 

RES32 
Σχέδιο παροχής κινήτρων για 
συστήματα CSP σε βαριά 
βιομηχανική διεργασία 

RES12 
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ που θα λειτουργούν στην ανταγωνιστική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 

EE4 
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα 

RES33 
Βελτιστοποίηση του εργαλείο μοντελοποίησης των 
προβλέψεων καιρικών συνθηκών 

RES34 

Διεξαγωγή μελετών από το Wind 
Association για υπεράκτια πλωτά 
αιολικά πάρκα στην Κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

RES13 
Κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε 
διαφορετικές κατηγορίες αναπτύξεων. 

EE5 
Energy efficiency obligations in public purchases and 
national green public procurement action plan. 

RES35 

Εικονικό netmeeting για κτίρια πολυκατοικιών και για 
κτίρια που δεν έχουν αρκετό χώρο για την 
εγκατάσταση στις εγκαταστάσεις των απαιτούμενων Φ 
/ Β 

RES36 
Υβριδικός αεριοστρόβιλος  CSP και 
φυσικό αέριο ή ντίζελ με 
δυνατότητα αποθήκευσης 
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1.11 

 

Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

        
RES: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; EE: Ενεργειακή Απόδοση; WST: Διαχείριση Αποβλήτων; AGR: Γεωργία; IEM: Εσωτερική Αγορά Ενέργειας; SEC: Ενεργειακή Ασφάλεια; TRA: Μεταφορές΄; R&I: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

RES14 
Πιστοποίηση εγκαταστατών μικρών εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ 

EE6 
Μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα 
κυβερνητικά κτίρια 

RES37 

"Μέτρα ανανεώσιμης ψύξης - Συστήματα ψύξης 
συμπίεσης ατμών, Ενιαίες συσκευές διαχωρισμού, 
Συσκευές πολλαπλής διαχωρισμού, Αντλίες 
αναστρέψιμης θερμότητας, Φωτοβολταϊκή ψύξη κλπ. 
Με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για το 
σύστημα ψύξης 
(Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ 
'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 για 
τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται 
για την ψύξη και την τηλεψύξη και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VII) 

EE30 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. 

RES15 
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα 
των ΑΠΕ 

EE7 Αύξηση του τέλους ΑΠΕ  RES38 
Δημιουργία πλαισίου για γεωθερμικά συστήματα 
ανοικτού βρόχου αέρος-αέρος και ανοικτού βρόχου με 
βάση το διαθέσιμο τεχνικό δυναμικό 

EE31 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. 

RES16 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EE8 Φορολογία οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2. EE17 
Ανάληψη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης στον 
δημόσιο τομέα, με την άρση των εμποδίων στις 
δημόσιες συμβάσεις 

R&I1 
Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 
και τα ταμεία επενδύσεων στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021 - 2027 

RES17 25% ΑΠΕ σε νέα κτίρια EE9 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

EE18 
Κατάργηση εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

R&I2 

Αύξηση των ετήσιων δαπανών για 
έρευνα και καινοτομία που 
σχετίζονται με την ενέργεια και το 
κλίμα, ώστε να επιτευχθεί μέσος 
όρος 15 εκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως 

RES18 
Δημιουργία τοπικών εργαλείων για την επιλογή του 
κατάλληλου μεγέθους και σχήματος φωτοβολταϊκών 

EE10 
Προώθηση τεχνικής καθοδήγησης για Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Κτιριακό σχεδιασμό και 
ηλεκτρονικού κιτ εργαλείων για τους καταναλωτές 

EE19 
Ενεργειακή απόδοση στον αμυντικό τομέα και στον 
τομέα διαχείρισης  υδάτων 

R&I3 

Έρευνες επαφής και μεθοδολογία (ή 
απλά εργαλεία λογισμικού on line) 
για την παρακολούθηση των 
διαφόρων λευκών συσκευών που 
σχετίζονται άμεσα με τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ 
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Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

 
RES: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; EE: Ενεργειακή Απόδοση; WST: Διαχείριση Αποβλήτων; AGR: Γεωργία; IEM: Εσωτερική Αγορά Ενέργειας; SEC: Ενεργειακή Ασφάλεια; TRA: Μεταφορές΄; R&I: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

EE24 Σχέδιο Υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης EE11 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών 
ελέγχων και συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας 
στις ΜΜΕ 

EE20 

Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση με την αύξηση των περιβαλλοντικών 
φόρων μειώνοντας παράλληλα τη φορολογία της 
εργασίας 

TRA1 
Αύξηση της χρήσης αυτοκινήτων με 
χαμηλές ή καθόλου εκπομπές 
θερμοκηπιακλών αερίων 

EE25 
Χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης 

EE12 
Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
στον οικιακό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) 

EE21 
Πρόγραμμα επιδότησης των μειώσεων των εκπομπών 
CO2 για εταιρείες που συμμετέχουν στο δίκτυο 
ενεργειακής απόδοσης 

IEM1 

Χρηματοδοτική συνδρομή για την 
προετοιμασία της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου στην Κύπρο. Για 
παράδειγμα, ζητήθηκε συνδερομή 
μέσω του πρόγραμματος Cynergy 
όπως επίσης και η τεχνική 
υποστήριξη της ΕΕ (SRSP)  σύμφωνα 
με το κεφάλαιο V άρθρο 14 του 
κανονισμού 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

EE26 
Σχέδιο υποστήριξης για την εγκατάσταση ηλιακών 
συστημάτων ζεστού νερού 

EE13 
Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές 
συμφωνίες επιχειρήσεων για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

EE22 
Προετοιμασία του διαδρόμου και μελλοντική ανάπτυξη 
υποδομής τραμ 

    

EE27 

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης της 
αποδοτικότητας και της αλλαγής του καυσίμου στο 
φυσικό αέριο 

EE14 
Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ για την 
ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών. 

EE23 
Πολεοδομικά κίνητρα για νέα κτίρια με υψηλότερη 
ενεργειακή απόδοση από τις απαιτήσεις της EBRD 

    

EE28 

Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 

EE15 
Σχέδιο Net billing για συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης (HECHP) 

IND 
Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης 
των αερίων F στον εξοπλισμό 

    

EE29 
Mεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα 
κυβερνητικά και δημοτικά κτίρια 

EE16 
Πιλοτικά έργα για την εγκατάσταση συστημάτων 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε δημόσια κτίρια 

WST1 
Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής 
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Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

EE32 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός  EE39 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας WST2 
Μείωση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων  
στις χωματερές 

    

EE33 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός  EE40 
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα 

WST3 
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των αστικών 
στερεών αποβλήτων 

    

EE34 
Στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης για την 
ενεργειακή απόδοση 

EE41 
Πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
στο βιομηχανικό τομέα (στις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις). 

WST4 
Ανακύκλωση βιοαερίου από παλαιές εγκαταστάσεις 
διάθεσης στερεών αποβλήτων  

    

EE35 Έξυπνοι Μετρητές EE42 Υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι σε μη ΜΜΕ IEM5 
Ρυθμιστική απόφαση για συστήματα αποθήκευσης που 
είναι εγκατεστημένα πριν από το σημείο μέτρησης. 

    

EE36 
Χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή καθόλου εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων 

EE43 

Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για την 
ενεργειακή επισήμανση των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων, των ελαστικών και του 
οικολογικού σχεδιασμού. 

IEM6 

Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί 
δυνατή η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να καταστεί ανεξάρτητος  ο διαχειριστής αγοράς / 
διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς από την κάθετα 
ολοκληρωμένη εταιρεία ηλεκτρισμού 

    

EE37 
Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης 
μπαταριών 

EE44 

Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  
εργαστήρια πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την 
άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

IEM7 

Τροποποίηση των Κανόνων Εμπορίου και 
Διακανονισμού και των Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της 
Ανταπόκρισης Ζήτησης (Demand Response) στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο. 15 (8) Οδηγία 2012/27 / ΕΕ 

    

EE38 
Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 
νέα κτίρια (Νόμος 142/2006) 

EE45 

Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  
εργαστήρια πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την 
άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

TRA2 
Χρήση λεωφορίων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων 

    

SEC1 
Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για την 
ίδρυση της Νέας Ενεργειακής και Βιομηχανικής 
Περιοχής του Βασιλικού 

SEC3 
Ανακοίνωση διαγωνισμού για τον τερματικό εισαγωγής 
ΥΦΑ. 

TRA3 
Αύξηση του μεριδίου των διαδρομών ποδηλασίας, 
περπατήματος  και χρήσης  Δημόσιωνς Συγκοινωνιών 

    

SEC2 

Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για 
παραχώρηση προς την ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην 
περιοχή Βασιλικού για την κατασκευή ιδιόκτητου 
αποθηκευτικού χώρου πετρελαίου 

SEC4 
Υπουργική Απόφαση ΚΔΠ 212/2014 για τη διατήρηση 
αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης ισοδύναμη 
με καθαρές εισαγωγές πετρελαιοειδών 90 ημερών. 

 AGR1 Ενίσχυση δράσεων δενδροφύτευσης     

IEM2 Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου     R&I4 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης 

    

IEM3 

Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2028 του ΔΣΜΚ  
σύμφωνα με το Άρθρο 63 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2003 έως το 
2017. 

    R&I5 
Σχέδια στήριξης για την προώθηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης στον γεωργικό τομέα 

    

IEM4 

Κανονιστική απόφαση 05/2017 σχετικά με την 
εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την 
πλήρη υλοποίηση και λειτουργία από τον ΔΣΔ του 
Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Μετρητών 

    R&I6 

Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση με την αύξηση των περιβαλλοντικών 
φόρων μειώνοντας παράλληλα τη φορολογία της 
εργασίας 
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Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

        
ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

IEM8 

Κανονιστική απόφαση 02/2018 για την εφαρμογή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τη μαζική 
εγκατάσταση και λειτουργία από τον ΔΣΔ της 
Προηγμένης Υποδομής Μέτρησης (ΠΥΜ; Advanced 
Metering Infrastructure). 

SEC5 

Υπουργική Απόφαση 84.952 στις 14/5/2018 για την 
υπογραφή μνημονίου συμφωνίας και Συμφωνία μεταξύ 
της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των 
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, δηλαδή της BP 
Eastern Mediterranean Ltd, της ExxonMobil Cyprus Ltd, 
της Ελληνικής Εταιρείας Πετρελαίου Κύπρου Ltd, της 
Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και 
Synergaz Ltd για τη μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων 
πετρελαίου και υγροποιημένου πετρελαίου από την 
ακτή της Λάρνακας στην περιοχή του Βασιλικού 

WST6 
Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για 
την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων 

    

IEM9 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως 
Αρμόδια Εθνική Αρχή (NCA). Μία από τις υποχρεώσεις 
των NCA σύμφωνα με τον Κανονισμό 347/2013 / ΕΚ 
της ΕΕ είναι να επιτευχθεί πραγματική προτεραιότητα 
για τα PCI στον δημόσιο τομέα. 

SEC6 

1. Ενιαίο Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση του 
ηλεκτρικού συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος, 
2. Ορισμός ορισμένων δεικτών ποιότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας 

RES/ 
IEM 1 

Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών     

IEM10 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. 
Η διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού αποτελούν 
υποχρέωση της NCA σύμφωνα με τον κανονισμό 
347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

IEM16 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κύπρου, 
της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας (05/12/2017, 
Λευκωσία). 

RES39 
One-stop Shop για τη διαδικασία αδειοδότησης των 
συστημάτων ΑΠΕ 
Ψηφιακή Εφαρμογή 

    

IEM11 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. 
Η ανάπτυξη της υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy 
PCIs E-platfom αποτελεί υποχρέωση για την NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

IEM17 

Υπουργική Απόφαση (ΚΔΠ 289/2015) σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια, τις κατηγορίες ευάλωτων 
πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία αυτών των 
πελατών. 

IEM/ 
RES 2 

Εισαγωγή των έξυπνων συστημάτων / μετρητών στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαχείριση του 
δικτύου και την ενδυνάμωση των καταναλωτών 

    

IEM12 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. 
Η ανάπτυξη της υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy 
PCIs E-platfom αποτελεί υποχρέωση για την NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

TRA4 
Φορολογία οχημάτων βάσει εκπομπών Διοξειδίου του 
Άνθρακα 

IEM/ 
RES/ 
EE 1 

Δυναμικές Ταρίφες Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ωριαία/30λεπτη) 

    

IEM13 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. 
Η διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ και με τρίτες χώρες αποτελεί υποχρέωση της NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

TRA5 
Επικαιροποίηση φορολογίας οχημάτων βάσει 
εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

IEM/ 
RES 3 

Έρευνα / Μελέτη Μηχανισμών Χωρητικότητας / 
Κανονισμός 

    

IEM14 
Χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση των PCI 
σύμφωνα με το κεφάλαιο V, άρθρο 14 του κανονισμού 
347/2013 της ΕΚ 

TRA6 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

        

IEM15 

Κανονιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την 
εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την 
πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Πίνακας 1.1:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

 
 

 
 

 

        
ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

TRA7 
Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης 
μπαταριών 

TRA8 Αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα         

R&I7 
Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές 
συμφωνίες επιχειρήσεων για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

R&I8 RESTART 2016 - 2020         

    R&I9 
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

        

    R&I10 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
- INTERREG 

        

    R&I11 Climate-KIC         

    R&I12 Horizon 2020         

    R&I13 LIFE         

    WST5 
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία ζωικών αποβλήτων 
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1.4. Το Ενεργειακό Σύστημα της Κύπρου 

1.4.1. Εισαγωγή 

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει  από το 2003 στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2003/54 / ΕΚ 
της ΕΕ, σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας. . Στη συνέχεια, 
το 2012, η  εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τη νέα Οδηγία της ΕΕ 2009/72 / ΕΚ, 
εγκρίνοντας το Νόμο για τον Κανονισμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 211 (I) 2012 . 

Ο νόμος περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζει κοινούς κανόνες για 
την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί 
με τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό τη βελτίωση και την 
ολοκλήρωση ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Καθορίζει τους κανόνες 
που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την 
ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τη χορήγηση αδειών και τη λειτουργία των 
συστημάτων. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και διευκρινίζει τις απαιτήσεις ανταγωνισμού. 

Μετά την υιοθέτηση του νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια, δημιουργήθηκε το 2004 η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα 
χορήγησης αδειών για Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. Επίσης, δημιουργήθηκε ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).  

Επιπλέον, οι ρόλοι, οι ευθύνες και τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων φορέων στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν ως εξής: 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ): Ανεξάρτητη Αρχή αποτελούμενη από τρία 
Μέλη, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος, η οποία λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις και 
μεταξύ άλλων των άλλων είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τη χορήγηση αδειών, την αποφυγή 
διάκριση μεταξύ των κατόχων αδειών, καθώς και των αιτούντων άδεια, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού η συνέχεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία του 
εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, η διασφάλιση της προστασίας των πελατών, η 
έγκριση των τελών και των τελών δικτύου κ.λπ. 

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ): Ο ΔΣΜΚ είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση ενός αποτελεσματικού, ασφαλούς, 
αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιπλέον, ο ΔΣΜΚ είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η μακροπρόθεσμη ικανότητα του 
συστήματος θα ανταποκρίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στην αυξημένη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας υπό αποδεκτές οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επέκτασης του συστήματος. 

Λειτουργός Αγοράς (ΛΑ): Ο Λειτουργός Αγοράς θα είναι υπεύθυνος για τις 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης και διακανονισμού των κεντρικά διαχειριζόμενων 
αγορών, δηλαδή της Προημερήσιας Αγοράς (DAM) και αργότερα της αγοράς 
Ενδοημερήσιας Αγοράς (IDM). Οι ρόλοι του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του 
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ΛΟ θα μπορούσαν να εκτελεσθούν είτε από τις ίδιες είτε από διαφορετικές νομικές 
οντότητες.  

Για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου, η ρόλος του ΛΑ, όπως προβλέπεται από 
τον Νόμο, ανατίθεται στον ΔΣΜΚ και επομένως πρέπει να παρακολουθείται αυστηρά από 
τη ΡΑΕΚ με σκοπό την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας από την εταιρεία που κατέχει 
δεσπόζουσα θέση στην αγορά (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου – ΑΗΚ).   

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ): Ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής 
(ΔΣΔ) είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός αποτελεσματικού, 
οικονομικού, συντονισμένου, ασφαλούς και αξιόπιστου συστήματος διανομής και να 
διασφαλίζει ότι το σύστημα διανομής θα ικανοποιήσει την αναμενόμενη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του 
περιβάλλοντος κλπ. Ο ΔΣΔ είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα εντός της κάθετα 
ολοκληρωμένης εταιρείας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  

Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής: Διακριτές δραστηριότητες εντός 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας : σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί 
τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες λειτουργίες: παραγωγή, μεταφορά, διανομή, 
προμήθεια ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι υπεύθυνη για τα εμπορικά, και 
τεχνικά καθήκοντα που συνδέονται με τις λειτουργίες αυτές, αλλά δεν περιλαμβάνουν 
τους τελικούς πελάτες 

Δημιουργία επιχείρησης : Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει Άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός εθνικών σχεδίων επιχορήγησης: Οι 
φορείς εκμετάλλευσης ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός των εθνικών σχεδίων επιχορήγησης 
με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 MW έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν είτε μέσω 
ενός Aggregator είτε μεμονωμένα. Στην τελευταία περίπτωση, οι φορείς εκμετάλλευσης 
των ΑΠΕ θα πρέπει να κοινοποιούν στο ΛΑ κάθε διμερή σύμβαση ενεργειακής απόδοσης 
που κατέχουν, ανά μονάδα, να υποβάλλουν δηλώσεις των τεχνικών τους δεδομένων, να 
προβλέπουν και να ορίζουν χρονοδιάγραμμα παραγωγής ανά ημέρα, να υποβάλλουν 
εντολές στην Προημερήσια Αγορά και να διατηρούν κατάλληλους λογαριασμούς για τους 
σκοπούς των διακανονισμών που εκτελούνται από το ΛΑ. 

Aggregator εγκαταστάσεων Α.Π.Ε .: Aggregators μονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός 
των εθνικών σχεδίων επιχορήγησης για συγκεντρωτικό μέγεθος μονάδων ΑΠΕ από 1 MW 
έως 20 MW το καθένα, θα πρέπει να κοινοποιούν στο ΛΑ όλες τις διμερείς συμβάσεις 
ενέργειας που κατέχουν σε αθροιστική βάση, να υποβάλλουν δηλώσεις τεχνικών 
δεδομένων των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν, να 
προβλέπουν και να ορίζουν τη φυσική παράδοση σε ημερήσια βάση σε αθροιστική βάση, 
να υποβάλλουν παραγγελίες στην Προημερήσια Αγορά σε αθροιστική βάση και να 
κατέχουν κατάλληλους λογαριασμούς για τους σκοπούς των διακανονισμών που 
εκτελούνται από τον ΛΑ.  

Προμήθεια : Σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει Άδεια Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (πώληση ή επαναπώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 
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Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΗΚ : Η ΑΗΚ είναι η κρατική, καθετοποιημένη επιχείρηση 
ηλεκτρισμού που λειτουργεί ως: 

• Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Ιδιοκτήτης Δικτύου Μεταφοράς,  

• Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και  

• Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας  

Έχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο Παραγωγής παράγοντας το 91.6 % της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας (2016), ενώ το υπόλοιπο 8.4% παράγεται από τις ΑΠΕ 
ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας. Έχει επίσης μερίδιο αγοράς 100% στη 
δραστηριότητα εφοδιασμού. Το συνολικά εγκατεστημένο δυναμικό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε  1,478MW (όλες οι συμβατικές μονάδες 
χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα). 

 

1.4.2. Η Κυπριακή Αγορά Ενέργειας 

Μακροοικονομικές επιπτώσεις των ενεργειακών δραστηριοτήτων 

Η ενέργεια και οι μεταφορές είναι βασικοί τομείς για τη συνολική λειτουργία της 
οικονομίας, καθώς παρέχουν σημαντική συμβολή και εξυπηρέτηση σε άλλους τομείς. Η 
συνδυασμένη δραστηριότητα αυτών των δύο τομέων αντιπροσώπευε το 9.1% της 
συνολικής προστιθέμενης αξίας της Κύπρου το 2015. Ομοίως, το μερίδιό τους στη 
συνολική απασχόληση ήταν 4.7% το 2015, εκ των οποίων 4.3% στον τομέα των 
μεταφορών και 0.4% στον τομέα της ενέργειας. 

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς της ενέργειας και των 
μεταφορών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και οικονομική δραστηριότητα πέραν 
των αρμοδιοτήτων των ίδιων των τομέων αυτών. Η μετάβαση στην ενέργεια 
συνεπάγεται διαρθρωτική μετατόπιση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι επενδύσεις 
και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την ενέργεια θα μεταφερθούν εν μέρει από τις 
παραδοσιακές δραστηριότητες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα προς τις κατασκευές, 
την κατασκευή εξοπλισμού και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρής ενέργειας. 

Η Κύπρος εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, τα 
οποία σήμερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα. Αυτή η 
εξάρτηση έχει οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα σε ενεργειακά προϊόντα 
από ότι η ΕΕ στο σύνολό της. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ενέργειας ως 
ποσοστό του ΑΕΠ το 2015 ήταν 4.1% του ΑΕΠ και σχεδόν 1% του ΑΕΠ χαμηλότερο από το 
2006 (5%). Η μείωση οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εμπορικό έλλειμμα για 
προϊόντα πετρελαίου. Οι βασικές διαρθρωτικές αιτίες αυτής της μείωσης είναι οι 
χαμηλότερες τιμές των καυσίμων και η αύξηση της επανεξαγωγής των καυσίμων.  
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Ενεργειακό Μίγμα και Ασφάλεια Εφοδιασμού  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και βιομάζα) αντιπροσώπευαν ένα 
μερίδιο 8.4 % της πρωτογενούς ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας το 
2017 με το υπόλοιπο να προέρχεται κυρίως από προϊόντα πετρελαίου ( 91.6 %). Αυτή η 
μη ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση εκθέτει την κυπριακή οικονομία στις διακυμάνσεις 
των διεθνών τιμών του πετρελαίου και δημιουργεί ευπάθεια.  

Εξάρτηση από εισαγωγές  

Η Κύπρος δεν διέθετε μέχρι πρότινος γνωστούς πετρελαϊκούς πόρους και δεν υπάρχουν 
διυλιστήρια. επομένως όλα τα προϊόντα πετρελαίου εισάγονται. Στην πραγματικότητα, η 
Κύπρος εισάγει περισσότερα πετρελαϊκά προϊόντα από αυτά που καταναλώνει, επειδή 
ένα μη αμελητέο ποσό χρησιμοποιείται για τον ανεφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και 
για τη διατήρηση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην εθνική 
επικράτεια. Η ανάπτυξη του σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ της Κύπρου θα βελτίωνε 
σίγουρα την εξάρτηση, καθώς και το εμπορικό έλλειμμα, την ποιότητα του αέρα και την 
απασχόληση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ένα σημαντικό πεδίο αερίου (Αφροδίτη) ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια στην 
αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ), ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκαν 
επιπλέον ελπιδοφόρες προβλέψεις σε άλλα σημεία της Κυπριακής ΑΟΖ. Περαιτέρω 
δραστηριότητα εξερεύνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Εσωτερική αγορά  

Χονδρική αγορά - Ηλεκτρική Ενέργεια  

Η Κύπρος δεν είναι διασυνδεδεμένη με καμία άλλη χώρα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει 
ούτε χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι ο δημόσιος προμηθευτής 
ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ) λειτουργεί ως de facto μονοπώλιο. 

Οι παραγωγοί ΑΠΕ (χωρητικότητα 279.3 MW και παραγωγή 415,295 MWh το 2017) 
πωλούν όλη την παραγωγή στην ΑΗΚ μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές προμήθειας ρυθμίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Κύπρου. 

Η Κύπρος έχει δυναμικό από πλευράς ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης και της απομόνωσής της από τα δίκτυα της ΕΕ 
και σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τους στόχους της Ενεργειακής 
Ένωσης, η Κύπρος εντόπισε τέσσερα έργα στο πλαίσιο του έργου του Κοινού 
Ενδιαφέροντος (PCI) από το 2013. 

Από το 2014, έχει χορηγηθεί συνολικό ποσό 15.8 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του 
μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός 
υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου «Interconnector EUROASIA», που αποτελείται από 
τρία τμήματα που συνδέουν αντιστοίχως: Το Ισραήλ στην Κύπρο, την Κύπρο στην Κρήτη 
και την Κρήτη στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά την υλοποίησή του, το έργο θα τερματίσει 
την απομόνωση του ηλεκτρισμού της Κύπρου και θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία 
και τη σταθερότητα του δικτύου και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας 
που παράγεται με το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου και την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
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Όσον αφορά το φυσικό αέριο, υποστηρίζονται τρία έργα: α) αγωγός EastMed Pipeline: 
β) εγκατάσταση αποθήκευσης ΥΦΑ, γνωστή σήμερα ως "Μεσογειακή αποθήκευση 
φυσικού αερίου". γ) δράση με στόχο την άρση των εσωτερικών σημείων συμφόρησης 
στην Κύπρο για τον τερματισμό της απομόνωσης και για τη μεταφορά αερίου από την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Χονδρική Αγορά – Φυσικό Αέριο  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προς το παρόν δεν υπάρχει φυσικό αέριο στην Κύπρο και 
επομένως δεν υπάρχει αγορά. Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η 
Κυπριακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) επενδύει σε πιθανές επιλογές για την 
εισαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Κύπρο μέχρι το έτος 2020. 

Αγορά λιανικής – Φυσικό Αέριο 

Όπως εξηγήθηκε ήδη, δεν υπάρχει φυσικό αέριο στην Κύπρο και επομένως δεν υπάρχει 
αγορά.  

Αγορά λιανικής - Ηλεκτρική Ενέργεια 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι σήμερα ο μοναδικός προμηθευτής. επομένως 
δεν υπάρχει ούτε λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, εν όψει της πλήρους 
ελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή των νέων κανόνων 
ανταγωνισμού της αγοράς το 2020, έχουν ήδη εκδοθεί από την ΡΑΕΚ ορισμένες άδειες 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για την έναρξη 
λειτουργίας της Μεταβατικής Περιόδου μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ανταγωνιστικής 
Αγοράς Ηλεκτρισμού. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κυπριακής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται σε σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής καύσης πετρελαίου. ως εκ τούτου, οι τιμές λιανικής εξαρτώνται, αν 
και έμμεσα από τις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, μέσω ενός 
"καυσίμου 

Λεπτομερής περιγραφή της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο παρατίθεται στο 
Παράρτημα Β. 
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1.5. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου 

Σε στρατηγικό επίπεδο, συνοψίζοντας την αξιολόγηση όλων των μέτρων των δύο σεναρίων 
(ισχύοντα μέτρα και προγραμματισμένες  πολιτικές και μέτρα) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ένωσης για 
την Ενέργεια, προκύπτει ότι το σενάριο των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι το 
προτιμητέο  σενάριο το οποίο επιτρέπει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ που αφορούν στη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού.  
 
Μπορεί να οδηγήσει σε: 
 

• Χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (14% χαμηλότερες το 2030 σε σύγκριση 

με το 2005, σε αντίθεση με μόλις 3% μείωση εκπομπών στο σενάριο με ισχύοντα μέτρα). 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, σε αντίθεση με τη μη 

συμμόρφωση στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα. 

• Βελτίωση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα φθάσει το 30% 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και θα οδηγήσει στη συμμόρφωση με τον 

αντίστοιχο στόχο σε επίπεδο ΕΕ, σε αντίθεση με το 20.7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ, 

• Επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την επίτευξη μεριδίου 14% των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2030, έναντι μόλις 7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα 

• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα χάρη στη μείωση των εκπομπών ρύπων NOx, PM και SO2 

κατά 4.3%, 6.8% και 38.5% αντίστοιχα το 2030 σε σύγκριση με το σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα, οδηγώντας σε λιγότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στον πληθυσμό της Κύπρου , 

μείωση των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στη ρύπανση και μείωση των οικονομικών 

ζημιών που οφείλονται στην υγεία κατά 23.5 εκατομμύρια ευρώ το 2016.  

 

Τα συνολικά αποτελέσματα  της περιβαλλοντικής αξιολόγησης συνοψίζονται στον Πίνακα  1.2, 
από τον οποίο προκύπτει ότι το σενάριο των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι 
το προτιμητέο  σενάριο το οποίο επιτρέπει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν στη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού, με τις μικρότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 
μεγαλύτερες θετικές:  
 
 

• 9 παράμετροι είχαν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της 
περιβαλλοντικής διάστασης όλων των μέτρων, 

• Μικρές αρνητικές επιπτώσεις αναγνωρίστηκαν σε τέσσερεις παραμέτρους, οι οποίες όμως είναι 
αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέτρα (ενότητα 9.3): 
o Βιοποικιλότητα : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 

o Έδαφος : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 
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o Τοπίο: από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 

o Πολιτιστική κληρονομιά : μεταφορές  

• Η εφαρμογή των μέτρων δεν συνδέεται με διασυνοριακές επιπτώσεις 
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Πίνακας 1.2:   Συνολική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
 

  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

Απόβλητα Γεωργικός / 
Κτηνοτροφικός 
Τομέας 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Ψύξη / 
Θέρμανση 

Μεταφορές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
                                Βελτίωση                                                                               Επιδείνωση 
 
    
 
 
                 μεγάλη      μέτρια    μικρή                                                                μεγάλη    μέτρια  μικρή   ασήμαντη                                                   

ΣΕΝΑΡΙΟ 
1: Με τα ισχύοντα Μέτρα  / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Βιοποικιλότητα           

Αποφυγή απώλειας και 
διατήρηση οικοτόπων – 
διατήρηση και αύξηση 
του συνολικού αριθμού 
φυτικών ειδών – 
αποφυγή μείωσης 
απειλούμενων και 
ενδημικών ειδών 

          

2 Πληθυσμός           

Κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά  
 
 

          

3 Υγεία των κατοίκων           

Βελτίωση της 
ανθρώπινης υγείας / 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής / 
περιορισμός της 
έκθεσης σε κίνδυνο 
 
 

          

4 Έδαφος           

Μείωση των 
επιπτώσεων / 
προστασία από την 
διάβρωση / αποφυγή 
φαινομένων 
ερημοποίησης  

          

5 Ύδατα           

Μείωση της ρύπανσης 
 

          

6 Αέρας           

Τήρηση οριακών τιμών 
συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων 

          

7 Κλιματικές αλλαγές           

Μείωση εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου / 
εξορθολογισμός των 
επί μέρους ποσοστών 
κάθε τομέα 

          

8 Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος 

          

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

          

9 Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 

          

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων στην αξία 
της γης / Βέλτιστη 
διαχείριση ενεργειακών 
υποδομών 
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10 Τοπίο           

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

          

11 Πολιτιστική 
κληρονομιά 

          

 Διατήρηση, προστασία, 
ανάδειξη / ενίσχυση 
προσβασιμότητας 
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1.6. Αντιμετώπιση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, έχει 
προσδιορίσει μια σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι αναστρέψιμες με 
την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους: μέτρα που θα επιτυγχάνουν 
τον περιορισμό ή εξάλειψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων ενώ παράλληλα θα 
συμβάλλουν στην  ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων, οι οποίες είναι άμεσα 
συσχετισμένες με την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Τα μέτρα 
αυτά αναλύονται στην συνέχεια.  
 
Γενική κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή του ΕΣΔΕΚ είναι η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας η οποία αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και 
Σχεδίων / Προγραμμάτων σύμφωνα με τους νόμους: 

 

• Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 
του 2018 (Ν. 127(Ι)/2018), 

• Νόμος για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων 
και/ή προγραμμάτων (N. 102(Ι)/2005). 

 
Οι οποίοι προνοούν ότι ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη και το στάδιο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να εκπονούνται οι απαιτούμενες Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στις οποίες θα γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των 
πιθανά σημαντικών επιπτώσεων από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας των 
επιμέρους έργων και θα περιγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα  μέτρα, οι  όροι 
και οι  περιορισμοί  που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 
Κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών η επιλογή της βέλτιστης 
περιβαλλοντικά λύσης και η ενσωμάτωση μέτρων και όρων ελαχιστοποίησης των 
αναμενόμενων επιπτώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. 
 
Επιπρόσθετα, για τα έργα και σχέδια/προγράμματα που χωροθετούνται εντός των 
γεωγραφικών ορίων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 θα 
πρέπει να εκπονείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), η οποία θα 
εξετάζει τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στα είδη και τα ενδιαιτήματα σύμφωνα με 
τους καθορισμένους στόχους διατήρησης της κάθε προστατευόμενης περιοχής. 
 
Η υλοποίηση οποιουδήποτε έργου ή σχεδίου /προγράμματος δεν μπορεί να προχωρήσει, 
εάν στην βάση της αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η 
περιβαλλοντική Αρχή δεν έχει εκδώσει θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση.  
 
Σημαντική επίσης είναι, η παρακολούθηση όχι μόνον της εφαρμογής των όρων της 
περιβαλλοντικής γνωμάτευσης αλλά και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 
στην διαφύλαξη της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος. Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης, είναι η συμπερίληψη στους όρους 
της περιβαλλοντικής  γνωμάτευσης, της υποχρέωσης εκ μέρους του ιδιοκτήτη του έργου 
ή σχεδίου / προγράμματος, της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/127(%CE%99)2018-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf?openelement
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Διαχείρισης τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της 
λειτουργίας.  
 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το προτεινόμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, η φιλοσοφία του οποίου είναι τα μέτρα να επιτυγχάνουν τον περιορισμό ή 
εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου εμφανίζονται, ενώ 
παράλληλα να ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι άμεσα συσχετισμένες με 
τη αποτελεσματικότητα των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΔΕΚ για την μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 
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Πίνακας 1.3:   Μέτρα Αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

Απόβλητα Γεωργικός / 
Κτηνοτροφικός 
Τομέας 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Ψύξη / 
Θέρμανση 

Μεταφορές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
1: Με τα ισχύοντα Μέτρα  / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα 

1 Βιοποικιλότητα 
Αποφυγή απώλειας και 
διατήρηση οικοτόπων – 
διατήρηση και αύξηση 
του συνολικού αριθμού 
φυτικών ειδών – 
αποφυγή μείωσης 
απειλούμενων και 
ενδημικών ειδών 

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων 
περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., 

• Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή 
κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, 

• Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Υποβάθρου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση και 
σήμανση των οικοτόπων προτεραιότητας, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, των σημαντικών 
ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας (φωλιές, θέσεις αναπαραγωγής και τροφοληψίας),    πριν   την   έναρξη   
της   φάσης   κατασκευής,   καθορίζοντας και τα μέτρα προστασίας τους κατά την φάση της 
κατασκευής, 

• Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ)  

2 Πληθυσμός 
Κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά  

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών, 

• Αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων που προγραμματίζονται τα έργα 

3 Ανθρώπινη Υγεία 
Βελτίωση της 
ανθρώπινης υγείας / 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής / 
περιορισμός της 
έκθεσης σε κίνδυνο 

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών, 

• Αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων που προγραμματίζονται τα έργα, 

 

4 Έδαφος • Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών όπου το έδαφος 
παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας και διάβρωσης ανάλογα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς της 
περιοχής, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την περιορισμό τις κάλυψης του εδάφους 
από τις εγκαταστάσεις των έργων, 

• Επαναχρησιμοποίηση των χωματουργικών υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου και τις εκσκαφές,  στο μέγιστο δυνατόν και διάθεση της περίσσειας των χωματουργικών 
υλικών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις; 

• Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

Μείωση των 
επιπτώσεων / 
προστασία από την 
διάβρωση / αποφυγή 
φαινομένων 
ερημοποίησης  

5 Ύδατα • Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή επηρεασμού των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

• Να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από τα όρια υδατορεμάτων και εφόσον απαιτείται να 
εκπονούνται οι μελέτες οριοθέτησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΑΥ προκειμένου   να   μην   
παρεμποδίζεται   η   φυσική   επιφανειακή   απορροή   και η αποστράγγιση 

Μείωση της ρύπανσης 
 

6 Αέρας 
Τήρηση οριακών τιμών 
συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων 

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Τήρηση των ορίων εκπομπής. 

• Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα στην Κύπρο» και μέτρων τα οποία αναφέρονται στην Έκθεση για τα Ετήσια Ανώτατα Όρια 
Εκπομπών  των  Ατμοσφαιρικών  Ρύπων  στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου, 

• Προγράμματα προώθησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων βιώσιμων μέτρων μετακίνησης, 

• Ετοιμασία ολοκληρωμένου Σχεδίου Κυκλοφοριακής Διαχείρισης (ΣΜΠΕ) 

7 Κλιματικές αλλαγές • Προγράμματα  ενημέρωσης  των   καταναλωτών  και χρηστών  του  Ηλεκτρικού Συστήματος  σε  
σχετικά  με  τις πρακτικές   εξοικονόμησης   ενέργειας   με   στόχο   τη   μείωση   της   κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Προώθηση των έργων ΑΠΕ, 

• Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ 

• Περιορισμός των συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Έλεγχοι των ρυπογόνων βιομηχανιών και άλλων χρήσεων/δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ότι 
πληρούνται οι όροι των αδειών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 

• Τα μέτρα για την προσαρμογή των έργων στην κλιματική αλλαγή να συνδέονται με τους όρους των 
αδειών οποιουδήποτε νέου έργου στην περιοχή και να επιβάλλονται από τις Αρμόδιες Αρχές, 

• Εφαρμογή   μέτρων   που       προτείνονται   στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Μείωση των Εκπομπών 
των Αερίων του Θερμοκηπίου βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ 

Μείωση εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου / 
εξορθολογισμός των 
επί μέρους ποσοστών 
κάθε τομέα 

8 Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος 

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Για τα έργα εντός  προστατευόμενων περιοχών να λαμβάνεται μέριμνα  ώστε κατά το δυνατόν οι 
κατασκευαστικές εργασίες να πραγματοποιούνται εκτός εποχής αναπαραγωγής και φωλεασμού της 
ορνιθοπανίδας (Μάρτιος – Ιούνιος). Επιπλέον, συνιστάται η παρακολούθηση του θορύβου πριν και 
κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής εντός και στα όρια του γηπέδου επέμβασης παράλληλα με τις 
εργασίες πεδίου για την ορνιθοπανίδα, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

9 Υλικά περιουσιακά • Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών: γεωργικής γης 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

1.28 

 

στοιχεία υψηλής παραγωγικότητας, υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με έντονη τουριστική ανάπτυξη 

• Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων στην αξία 
της γης / Βέλτιστη 
διαχείριση ενεργειακών 
υποδομών 

10 Τοπίο • Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων 
περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., 

• Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή 
κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, 

• Αυστηρότερη     εφαρμογή     της     Ευρωπαϊκής 

• Εφαρμογή της Σύμβασης  για  το  Τοπίο,   

• Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

11 Πολιτιστική 
κληρονομιά 

• Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

• Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή χωροθέτησης των έργων εντός 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 

• Τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

• Σε περίπτωση εντοπισμού   αρχαιοτήτων   οι   εργασίες   θα   πρέπει   να   διακόπτονται   και   να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατόπιν υπόδειξης του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

Διατήρηση, προστασία, 
ανάδειξη / ενίσχυση 
προσβασιμότητας 
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1.7. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων προγραμμάτων που ισχύουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 
στοχεύουν στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων μέσω δεικτών. Πολλοί από αυτούς τους δείκτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του ΕΣΔΕΚ.  Η «Έκθεση για την Κατάσταση του 
Περιβάλλοντος στην Κύπρο 2015», παρέχει πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών θεμάτων και δεικτών, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα, τις χρήσεις της γης, την ποιότητα των υδάτων, του εδάφους, 
της παραγωγής αποβλήτων, και της βιοποικιλότητας. 
 
    
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και οι αντίστοιχοι 
δείκτες, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.4 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 1.4:   Δείκτες Παρακολούθησης 
 
 

Περιβαλλοντική 
Παράμετρος 

Δείκτης Παρακολούθησης Βάση Δεδομένων 

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα 
και Πανίδα 

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών οι 
οποίες θα επηρεαστούν από το Σχέδιο   

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Αφθονία και Κατανομή Επιλεγμένων 
Ειδών 

 Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 

Πληθυσμός Αριθμός απασχολούμενων Στατιστική Υπηρεσία 

Ανθρώπινη Υγεία Προσδόκιμο ζωής Στατιστική Υπηρεσία 

Έδαφος Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από 
τους χώρους υγειονομικής ταφής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Αριθμός αδειών μονάδων αναερόβιας 
χώνευσης 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
- ΡΑΕΚ 

 Κάλυψη της γης  

Επιφανειακά και υπόγεια 
νερά 

Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από 
τους χώρους υγειονομικής ταφής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
– Τμήμα Αναπτύξεως 
υδάτων 

 Χρήση υδάτινων πόρων Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων 

Ατμοσφαιρικός Αέρας Εκπομπές κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων  Τμήμα Επιθεώρησης 
Εργασίας 

 Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για 
τις εκπομπές του θερμοκηπίου 

Κλιματικοί παράγοντες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές θερμοκρασίες Μετεωρολογική 
Υπηρεσία 

 Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για 
τις εκπομπές του θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Ένταση Ενέργειας Υπηρεσία Ενέργειας 

 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 

 Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας 

 Ανανεώσιμες πηγές παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με 
την ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση 
ενέργειας 

 Μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική 
κατανάλωση ενέργειας 

 Χρήση καθαρότερων και εναλλακτικών 
καυσίμων 

Υπηρεσία Ενέργειας 

 Ζήτηση επιβατικών μεταφορών Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία   

Πολιτιστική κληρονομιά Αριθμός επισκεπτών σε χώρους Τμήμα Αρχαιοτήτων 
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πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος 

 Αριθμός υποδομών πολιτιστικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 Συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων του Εθνικού Σχεδίου 

για το Κλίμα και την Ενέργεια   

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και 

το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα Υπουργεία (Υπουργείο 

Οικονομικών και Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων) ετοίμασαν και 

υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 

και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ).  

 

Το Προσχέδιο του ΕΣΔΕΚ υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24.1.2019 και οι 

συστάσεις και τα σχόλια της έχουν δημοσιευτεί στις 18.6.2019.    

 

Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία έχουν προχωρήσει σε αναθεώρηση των μέτρων και 

πολιτικών τα οποία θα συνεισφέρουν περισσότερο στο επίπεδο φιλοδοξίας της Κύπρου 

σε σχέση με το Προσχέδιο ΕΣΔΕΚ. Τα μέτρα που προτείνονται παρουσιάζονται στις 

επόμενες σελίδες, όπως αυτά ετοιμάστηκαν στα πλαίσια της ετοιμασίας της μελέτης 

αντικτύπου. 

 

2.1.1 Αναγκαιότητα Εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την 

Ενέργεια 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2014 συμφωνήθηκε 

το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, 

απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστης και διαφανούς διακυβέρνησης, χωρίς περιττό 

διοικητικό φόρτο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα ικανοποιήσει τους στόχους της 

ενεργειακής πολιτικής που έχει θέσει, με την παροχή της απαραίτητης ευελιξίας στα 

κράτη μέλη και με πλήρη σεβασμό προς την ελευθερία τους να καθορίζουν το 

ενεργειακό τους μείγμα. Τονίζεται ότι η εν λόγω διακυβέρνηση θα πρέπει να βασιστεί σε 

ήδη υπάρχουσες δομές, όπως τα εθνικά προγράμματα για το κλίμα, τα εθνικά σχέδια για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, όπως και στην ανάγκη 

εξορθολογισμού και συγκερασμού των ξεχωριστών σκελών σχεδιασμού και υποβολής 

εκθέσεων. 

 

Στις 30 Νοεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε Πρόταση Κανονισμού για τη 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Στόχος της Πρότασης είναι να θεσπιστεί το 
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κανονιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης με δύο βασικούς πυλώνες: 

Πρώτον, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων 

σχεδιασμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης στον τομέα της ενέργειας και του 

κλίματος, ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αρχές βελτίωσης της νομοθεσίας.  

 

Δεύτερον, τον καθορισμό μιας αυστηρής πολιτικής διαδικασίας μεταξύ των κρατών 

μελών και της Επιτροπής με τη στενή συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

ενόψει της επίτευξης των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ειδικά των ενεργειακών και 

κλιματικών στόχων για το 2030. 

 

Επιπρόσθετα, ο προτεινόμενος Κανονισμός στοχεύει στο να συμβάλει στην εφαρμογή της 

Συμφωνίας του Παρισιού (η οποία επικυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέθηκε 

σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016), συμπεριλαμβανομένου του πενταετούς κύκλου 

επανεξέτασης, και στο να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής 

εκθέσεων και επαλήθευσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού ενσωματώνονται 

αρμονικά στη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. 

 

Σύμφωνα με Κανονισμό, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ενοποιημένο Σχέδιο 

για την Ενέργεια και το Κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το οποίο θα 

περιγράφεται το εθνικό ενεργειακό σύστημα, η εθνική πολιτική για το κλίμα και το 

εθνικό πλαίσιο πολιτικής για πέντε συγκεκριμένους τομείς: 

 

1. την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού,  

2. την ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά ενέργειας,  

3. τη μείωση της ζήτησης ενέργειας,  

4. τη μείωση του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα και  

5. την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας.  

 

Θα παρουσιάζονται, επίσης, οι συναφείς εθνικές ιδιαιτερότητες και προκλήσεις, καθώς 

και οι πολιτικές και τα μέτρα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της 

βιομηχανίας, των αποβλήτων, της γεωργίας και της χρήσης της γης, που συνεισφέρουν 

κατάλληλα στην επίτευξη των σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. 

 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ενοποιημένα σχέδια και εκθέσεις για την 

Ενέργεια και το Κλίμα στην Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να 

συντάξει τις απαιτούμενες εκθέσεις παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκαν 

όλες οι διαβουλεύσεις επί της πρότασης Κανονισμού και αναμένεται σύντομα η 

δημοσίευσή του. 
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2.1.2 Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια  

Το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοιες 

για καθορισμό πολιτικών και μέτρων για επίτευξη των ακόλουθων στόχων: 

 

(α) Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε 

σχέση με το 2005 (Εθνικός Νομικά Δεσμευτικός Στόχος για την Κύπρο: μείωση 24%) – 

για τους τομείς εκτός του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 

θερμοκηπίου, δηλαδή εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, της τσιμεντοβιομηχανίας και 

των κεραμείων/ τουβλοποιείων). 

(β) Διείσδυση ΑΠΕ 32% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030 (Στόχος σε Εθνικό Επίπεδο: δεν έχει 

ακόμα αποφασιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχουν επιμέρους στόχοι για ΑΠΕ στις 

μεταφορές και στην θέρμανση-ψύξη) 

(γ) Ενεργειακή απόδοση 32.5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030 (Στόχος σε Εθνικό Επίπεδο: 

δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) μέσω: 
• «μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας στα 2,6 Mtoe το 2030, δηλαδή 

μείωση κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη πρόβλεψη της Ε. Επιτροπή για την Κύπρο 

το 2007 (Ενδεικτικός στόχος) 

• Επίτευξη σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας με νέα μέτρα στην τελική χρήση 

που εκτιμάται προκαταρτικά στα 235,000-238,000 toe για την περίοδο 2021-2030. 

(Υποχρεωτικός στόχος) 

(δ) Εξασφάλιση του ανταγωνισμού σε ενοποιημένες αγορές ενέργειας 

(ε) Ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές (στ) 

Προαγωγή της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 

(ζ) Στοχευμένη Έρευνα και Καινοτομία για συνεισφορά προς επίτευξη των στόχων (στ) 

Άρση της Ενεργειακής απομόνωσης σε Επίπεδο ΕΕ. 

 

Το Προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 

2021-2030 περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα που αφορούν διάφορους τομείς, προς 

επίτευξη των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στόχων: 

 

(α) Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε 

σχέση με το 2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005 (εξαιρούνται οι εκπομπές 

από την ηλεκτροπαραγωγή, το τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία/τουβλοποιεία). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη απογραφή των εκπομπών της Κύπρου, ο 

τομέας των μεταφορών συνεισφέρει 49%, της ενέργειας (εκτός ηλεκτροπαραγωγής) 

17%, των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12% και της βιομηχανίας 8%. 

 

(β) Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν 

αποφασιστεί μέχρι στιγμής δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο. 

 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

2.8 

 

(γ) Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030. Η 

εκτιμωμένη εθνική συνεισφορά της Κύπρου προσδιορίζεται σε μείωση της πρωτογενούς 

κατανάλωσης ενέργειας κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Κύπρο το 2007. 

 

Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030, 

όπως και τα προσχέδια των αντίστοιχων Εθνικών Σχεδίων των άλλων κρατών μελών, 

παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2019 ενώπιον τεχνικής 

ομάδας εργασίας.  

 

Στη συνέχεια ακολούθησαν διαβουλεύσεις με όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ώστε 

μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να υποβληθεί το τελικό Εθνικό Σχέδιο. 

 

Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ), περιγράφει συνοπτικά την 

υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, τις πολιτικές που ακολουθούνται έως τώρα, τα 

σενάρια εξέλιξης του ενεργειακού συστήματος στην υλοποίηση των εθνικών ενεργειακών 

και περιβαλλοντικών στόχων για το έτος 2030, καθώς και τις προτεινόμενες πολιτικές 

και μέτρα για την επίτευξή τους. 

 

Οι εθνικοί στόχοι για την επόμενη δεκαετία, όπως αυτοί διερευνώνται αναλυτικά σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο, έως το έτος 2030, είναι ενταγμένοι σε μία φιλόδοξη 

μακροπρόθεσμη στρατηγική η οποία στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου έως το έτος 2050. Για το λόγο αυτό η διάσταση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου αποτελεί και την πρώτη και σημαντικότερη παράμετρο της 

δομής του ΕΣΔΕΚ. 

 

Το εθνικό σχέδιο, στη συνέχεια, αναπτύσσεται με βάση τις πέντε διαστάσεις της 

Ενεργειακής Ένωσης, δηλαδή την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές (διάσταση η 

οποία αναλύεται σε δύο διακριτές ενότητες τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια  ενεργειακού 

εφοδιασμού, την αγορά ενέργειας και τη διάσταση της έρευνας καινοτομίας και 

ανταγωνιστικότητας. 

 

2.1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την 

Ενέργεια  

Η ετοιμασία του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το 

Κλίμα έγινε μέσα από το Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα.  

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15/11/2017 μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, αποφάσισε να εγκρίνει τη συγκρότηση, δομή και λειτουργία Εθνικού 
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Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο μεταξύ άλλων, θα 

έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: 

• Το στρατηγικό σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των 

πολιτικών για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

• Την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα για την 

περίοδο 2021-2030. 

• Την παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών 

στόχων για την ενέργεια και το κλίμα. 

 

Σε αυτό συμμετέχουν, πέραν από τους αρμόδιους υπουργούς (Γεωργίας Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταφορών 

Επικοινωνιών και Έργων, και Οικονομικών), ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων και 

υπηρεσιών από διάφορα Υπουργεία. 

 

Για την προετοιμασία του παρόντος σχεδίου σημαντική ήταν η συνεισφορά των Τεχνικών 

Ομάδων Εργασίας, οι οποίες συνεισέφεραν τόσο στη συλλογή των απαιτούμενων 

δεδομένων, όσο και στην ανάπτυξη και επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων.  

 

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτέλεσε ουσιαστικά μια αρχική φάση διαβούλευσης με 

τεχνικούς εμπειρογνώμονες από συγκεκριμένους φορείς, οι οποίοι έχουν θεσμικό ρόλο 

στα θέματα των εξεταζόμενων ενοτήτων συνεισφέροντας στην τεχνική αρτιότητα και 

πληρότητα του παρόντος σχεδίου. 

 

Επισημαίνεται τέλος, ότι η εκπόνηση του ΕΣΔΕΚ είναι ενταγμένη σε ένα ευρύτερο και 

συνεχές πλαίσιο διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και την 

κοινωνία των πολιτών με στόχο να αξιολογεί και να ενσωματώνει ανά θεματική διάσταση 

και πολιτική προτεραιότητα σε επίπεδο στόχων, μέτρων και πολιτικών τις αντίστοιχες 

προτάσεις.  

 

Το οριστικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το έτος 2030, αναμένεται 

να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2019 και θα αποτελέσει τη βάση για τη διαμόρφωση 

κανονιστικών πράξεων και κειμένων, την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων, καθώς και 

για την εφαρμογή χρηματοδοτικών μηχανισμών και εργαλείων. 
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2.2 Ανάθεση της Σύμβασης  

Η ανάθεση της Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία «Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την 

περίοδο 2021–2030» ανατέθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Κοινοπραξία των Συμβουλευτικών Οίκων 

La Solas Services Ltd. (Ανάδοχος) και AEOLIKI Ltd.  

 

Η Σύμβαση υπεγράφη τον Αύγουστο 2019 και έχει διάρκεια 2 μηνών.  
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2.3 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προσβλέπει στην εκτίμηση 

των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο φυσικό περιβάλλον της Κύπρου από 

την εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα» το οποίο καλύπτει 

την χρονική περίοδο 2021 – 2030, και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

αυτών. Η παρούσα ΣΜΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΟΚ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων και σύμφωνα με τη Κυπριακή νομοθεσία (Νόμος 

102(I)/2005) η οποία είναι εναρμονισμένη με την Οδηγία.  

 

Ο κύριος στόχος είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την 

εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου (άμεσες, έμμεσες, σωρευτικές, αρνητικές, θετικές, 

κτλ.), η αναγνώριση τους, η ιεράρχησή τους και οι προτάσεις μέτρων αποφυγής ή 

μετριασμού, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την ανάλυση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άλλες αξιολογούνται ως αρνητικές και άλλες ως θετικές 

και εμφανίζονται και στους τρείς τομείς της παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής και 

τριτογενής). Επίσης παρουσιάζονται αρνητικές επιπτώσεις προς το περιβάλλον λόγω της 

αδυναμίας που αντιμετωπίζει το κράτος στην εφαρμογή μέτρων για τη προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 

Η ΣΜΠΕ ετοιμάστηκε παράλληλα με την εκπόνηση του Τελικού Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα, εξετάζοντας τα προτεινόμενα μέτρα και πολιτικές τα οποία 

αναλύθηκαν διεξοδικά στην μελέτη αντικτύπου για τον Κανονισμό της Διακυβέρνησης για 

την Ενέργεια και το Κλίμα1. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία επέτρεψε στην ΣΜΠΕ να 

ενημερώσει και να επηρεάσει την ανάπτυξη του Τελικού Εθνικού Σχεδίου, εξετάζοντας 

τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση των πολιτικών, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των 

πολιτικών και οι προτάσεις / σχέδια δράσεις που καθορίζουν αυτές, μπορεί να 

επηρεάσουν το θετικά ή δυσμενώς το περιβάλλον. 

 

 

                                                 
1 Μελέτη Αντικτύπου, Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Οκτώβριος 2019 
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2.4 Περιεχόμενα της Έκθεσης 

Η παρούσα Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΜΠΕ) αποσκοπεί στην εκτίμηση των 

επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου για 

την Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030» με βάση τον Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων 

στο Περιβάλλον από Σχέδια και Προγράμματα Νόμο με Αρ. 102(Ι)/2005. 

 

Κύριος στόχος της ΣΜΠΕ είναι ο εντοπισμός και η κατάλληλη αξιολόγηση όλων των 

επιπτώσεων (άμεσων, έμμεσων, σωρευτικών κλπ.), τις οποίες ενδεχομένως θα επιφέρει 

το προτεινόμενο Σχέδιο, καθώς και η τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με τον 

προσδιορισμό, την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων αποφυγής ή όπου δεν είναι δυνατό, 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών. 

 

Η Μελέτη περιλαμβάνει εννέα (9) κεφάλαια, τα οποία καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες: 

 

Κεφάλαιο 1 : Μη Τεχνική περίληψη 

Κεφάλαιο 2 : Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 3 : Υφιστάμενη Κατάσταση του Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο 4 : Κύπρος και Κλιματική Αλλαγή 

Κεφάλαιο 5 : Το Ενεργειακό σύστημα της Κύπρου 

Κεφάλαιο 6: Ευρύτερη Πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα -  Σχέση με άλλα 

Προγράμματα και Σχέδια 

Κεφάλαιο 7 : Ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021 – 2030 

Κεφάλαιο 8 : Μεθοδολογία Εκπόνησης της ΣΜΠΕ 

Κεφάλαιο 9 : Εκτίμηση των Επιπτώσεων – Σχέδιο Διαχείρισης – Σχέδιο παρακολούθησης – 

Δημόσια Διαβούλευση 
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2.5  Ομάδα Μελέτης 

Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος της ΣΜΠΕ είναι ο Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας, 

Μηχανολόγος Μηχανικός - Μηχανικός Περιβάλλοντος. 

 

Η ομάδα μελέτης περιλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες μελετητές και επιστημονικούς 

συνεργάτες όπως παρουσιάζονται στην συνέχεια. 

  

 

  

 

Η εμπλοκή κάθε εμπειρογνώμονα  και επιστημονικού συνεργάτη φαίνεται στον επόμενο 

πίνακα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δρ. Ιωάννης Π. Γκλέκας ΒΕ 1 Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος μελέτης 

Δημήτριος Τσότσος - ΒΕ 2 Θέματα Κλιματικής Αλλαγής 

Δρ. Δημήτριος Γκλέκας ΒΕ 3 Ενεργειακά θέματα 

Ιωάννης Χανιάς ΒΕ 4 Κοινωνικο-οικονομικά θέματα 

Ιωάννης Ιωακείμ Ε1 Περιβαλλοντικά θέματα 

Κα Μάγδια Αλλαγιώτου Ε2 Κοινωνικά θέματα 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

α/α ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 

ΒΕ1 ΒΕ2 ΒΕ3 ΒΕ4 Ε1 Ε2 

1 Μεθοδολογία ΣΜΠΕ Χ Χ   Χ  

2 Παρουσίαση του Προσχεδίου Χ Χ Χ Χ Χ  

3 

Συσχέτιση / αλληλεπίδραση με το 

γενικότερο πλαίσιο πολιτικής 

ενέργεια και Κλίμα σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  

Χ Χ Χ Χ Χ  

4 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

(i)  στον ανθρώπινο πληθυσμό 

και/ ή την ανθρώπινη υγεία και / 

ή σε 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, 

(ii) στην πανίδα και / ή τη 

χλωρίδα και/ ή τη 

βιοποικιλότητα, 

(iii) στο φυσικό, ιστορικό και 

παραδοσιακά ανθρωπογενές 

τοπίο, 

(iv) στο έδαφος, τα νερά, την 

ατμόσφαιρα και/ ή το κλίμα, 

(v) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά, 

(vi)στην πολιτιστική κληρονομιά, 

περιλαμβανομένης της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς και 

της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

Χ Χ Χ Χ Χ  

5 Μέτρα Μετριασμού Χ Χ Χ Χ Χ  

6 Πρόγραμμα παρακολούθησης Χ Χ Χ Χ Χ  

7 

Διαβούλευση με τους 

ενδιαφερόμενους φορείς 

(κυβερνητικά τμήματα)  

Χ Χ Χ Χ   

8 
Δημόσια Διαβούλευση / 

παρουσίαση 
Χ Χ   Χ Χ 

9 Αναγνώριση εξειδικευμένων ΣΜΠΕ Χ Χ     
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Περιγραφή Περιβάλλοντος
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Εισαγωγή 

3.1.1 Σκοπός 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι πιθανες επιπτώσεις από την εφαρμογή του «Εθνικού 

Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα» στο περιβάλλον, θα πρέπει να προσδιοριστεί και να 

αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος. Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται 

τα υφιστάμενα φυσικά, βιολογικά και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία του περιβάλλοντος της 

Κύπρου. 

 

Χάρτης 3.1: Γεωλογικός χάρτης Κύπρου. (Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης) 

 

3.1.2 Περιοχή Μελέτης 

Ως Περιοχή Μελέτης στην παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στην 

οποία αναμένονται περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εφαρμογή του «Εθνικού Σχεδίου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα» για την περίοδο 2021 - 2030, ορίζεται ολόκληρη η έκταση της νήσου 

που ελέγχεται αποτελεσματικά από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
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3.1.3 Πηγές Δεδομένων 

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Περιοχής Μελέτης 

βασίζεται κυρίως σε υφιστάμενα δεδομένα, δημοσιευμένα αλλά και αδημοσίευτα τα οποία 

παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και άλλους φορείς.  

 

Για τη συλλογή των υφιστάμενων δεδομένων πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική έρευνα σε 

δημοσειευμένες μελέτες, επιστημονικές βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο και επαφές με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν δημοσιεύσεις, επιστημονικές 

εργασίες, εκθέσεις έργων, εκθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλες πηγές, αναφορικά 

με τα επιμέρους αντικείμενα του φυσικού περιβάλλοντος. Tο σύνολο των πηγών που 

χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. Πριν τη χρήση τους, τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν διασταυρώθηκαν μεταξύ των επιμέρους πηγών. 

 

Η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών στην Περιοχή Μελέτης στηρίζεται σε στοιχεία που 

συλλέχθηκαν από: 

• Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 

• Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 

• Τμήμα Περιβάλοντος, 

• Μετεωρολογική Υπηρεσία, 

• Υπηρεσία Μεταλλείων, 

• Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 

• Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 

• Δημοσιευμένες διαθεσιμες πηγές , 

• Πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες εκθέσεις και μελέτες: 

➢ Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων, Αρ. ΤΠ 19/2014, 

➢ Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΣΜΕΕΠ) του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2014 – 2020 Αρ. 

08/2013, 

➢ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Εκτίμηση του 

«Σχεδίου Δράσης για την ΟΔΠΖ» Αρ. ΤΠ 13/2015, 
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➢ Comprehehsive Impact Assessment of the Planned Policies and Measures of the 

National Energy and Climate Plan of Cyprus. Οκτώβριος 2019, 

➢ Overall Comparison of Policies and Measures and Recommendations Regarding 

the National Energy and Climate Plan of Cyprus. Οκτώβριος 2019, 

➢ Προκαταρκτική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αρ. ΤΑΥ 

10/2014, 

➢ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020 

 

Το παρόν κεφάλαιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

αποτυπώνει μεταξύ άλλων: 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο σε ότι αφορά την ποιότητα του εδάφους, 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο σε ότι αφορά την ποιότητα των υδάτων (επιφανειακά, 

υπόγεια και θαλάσσια), ή των ιζημάτων σε περίπτωση έλλειψης ροής στα 

υδατορεύματα, 

• την υφιστάμενη κατάσταση της ποιότητας του αέρα, 

• το περιβαλλοντικό υπόβαθρο αναφορικά με το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, 
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3.2 Περιγραφή Χώρου 

Η Κύπρος αποτελεί το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, μετά τη Σαρδηνία και τη Σικελία. 

Η έκταση της είναι 9.251 km2 και βρίσκεται (κατά μέσο όρο) σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 

35ο και ανατολικό γεωγραφικό μήκος 33ο. 

 

Εικόνα 3.1: Γενική επισκόπηση της ευρύτερης περιοχής 

 
Το φυσικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ο νησιωτικός της χαρακτήρας. Στο νησί 

εμφανίζεται ποικιλία παράκτιων οικοτόπων, όπως βραχώδεις ακτές (λιγότερο ή περισσότερο 

απότομης κλίσης), αμμώδεις παραλίες με μεγάλη ή μικρή οριζόντια ή κάθετη έκταση, 

ανοιχτοί και κλειστοί κόλποι, οξύληκτα ή στρογγυλεμένα ακρωτήρια κ.λπ., συνθέτοντας ένα 

ιδιαίτερο και σημαντικής αισθητικής αξίας τοπίο. 
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3.3 Πολεοδομικές Ζώνες - Χρήσεις γης 

3.3.1 Εισαγωγή 

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος, από τον οποίο απορρέουν τα ισχύοντα Σχέδια 

Ανάπτυξης, οι διάφορες πρόνοιες και πολιτικές ανάπτυξης, καθώς και οι καθορισμένες 

Πολεοδομικές Ζώνες, αποτέλεσαν τη βάση για αξιολόγηση του πολεοδομικού καθεστώτος. 

Σημαντικός όγκος πληροφορίας που σχετίζεται με το πολεοδομικό καθεστώς έχει αποτυπωθεί 

σε Θεματικούς Χάρτες. 

 

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης αποτελεί τη βάση στην οποία προγραμματίζεται η ανάπτυξη στο 

δημόσιο καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτός εκφράζεται τόσο μέσα από τα Σχέδια 

Ανάπτυξης (Τοπικά Σχέδια, Σχέδια Περιοχής) που ετοιμάζει το Πολεοδομικό Συμβούλιο με την 

τεχνική υποστήριξη του Τμήματος όσο και μέσα από τη Δήλωση Πολιτικής. Τα εν λόγω Σχέδια 

αποσκοπούν στον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό προγραμματισμό, στην 

προαγωγή και ρύθμιση της ανάπτυξης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κυπριακού χώρου. Η 

πρώτη δημοσίευση των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς 

και της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο έγινε την 1η Δεκεμβρίου 1990 με την πλήρη 

εφαρμογή του Νόμου. Με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, τα Σχέδια Ανάπτυξης 

αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. 

 

Το Σχέδιο για τη Νήσο με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας, θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη 

την έκταση της Κύπρου. Καθορίζει τη γενική χωροταξική πολιτική που πρέπει να 

ακολουθείται για την προαγωγή και τον έλεγχο της ανάπτυξης και παρέχει ένδειξη των 

προθέσεων της Κυβέρνησης αναφορικά με τις χρήσεις γης, την κατανομή πληθυσμού, την 

απασχόληση, τον εντοπισμό της τουριστικής ανάπτυξης, των υπηρεσιών, των περιοχών 

προστασίας και διατήρησης κ.λπ. Ωστόσο, το Σχέδιο για τη Νήσο δεν εφαρμόζεται, καθώς 

μετά την Τουρκική εισβολή και κατοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ασκήσει 

έλεγχο σε ολόκληρη την επικράτειά της. 

 

Η καταγραφή των χρήσεων γης και των έργων υποδομής έχει βασιστεί σε πληροφορίες που 

παραχωρήθηκαν από Κρατικά Τμήματα / Υπηρεσίες ή είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (πχ. 

ΤΑΘΕ, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, κα.).  
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3.3.2 Δήλωση Πολιτικής  

Η Δήλωση Πολιτικής αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου και ολοκληρωμένου πλαισίου, με 

βάση το οποίο προάγεται, ρυθμίζεται, ελέγχεται και υλοποιείται η ανάπτυξη στην ύπαιθρο, 

διασφαλίζοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων κάθε περιφέρειας ή 

περιοχής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος της υπαίθρου. Η Δήλωση Πολιτικής 

εφαρμόζεται σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές που δεν 

καλύπτονται από Τοπικά Σχέδια. 

 
 

3.3.3 Πολεοδομικές Ζώνες 

Με βάση τα ισχύοντα Σχέδια Ανάπτυξης στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας 

καθορίζονται Πολεοδομικές Ζώνες, οι οποίες σε πολύ γενικές γραμμές διαχωρίζονται σε 

Ζώνες Ανάπτυξης και Ζώνες εκτός Ορίου Ανάπτυξης. Σε μεμονωμένο αριθμό περιοχών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα στις κοινότητες οι οποίες πριν την Τουρκική Εισβολή 

του 1974 ήταν αμιγώς τουρκοκυπριακές, δεν καθορίζονται Πολεοδομικές Ζώνες λόγω της 

εγκατάλειψης των οικισμών και της αδυναμίας ορθολογιστικής ανάπτυξης ως αποτέλεσμα 

των ιδιαιτεροτήτων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (επικράτηση τουρκοκυπριακών 

περιουσιών).  

Για κάθε κατηγορία Πολεοδομικών Ζωνών υπάρχουν διάφορες βαθμίδες ανάλογα με την 

επιδιωκόμενη ένταση της ανάπτυξης (πχ. στις Οικιστικές Ζώνες των Τοπικών Σχεδίων με τον 

κωδικό Κα, υπάρχουν οι βαθμίδες Κα2, Κα3, Κα4, κα.). Σε καθεμιά βαθμίδα καθορίζονται 

διαφορετικοί συντελεστές ανάπτυξης (Συντελεστής Δόμησης, Ποσοστό Κάλυψης, Αριθμός 

Ορόφων και Ύψος) από όπου προκύπτει ο όγκος και η πυκνότητα της επιτρεπόμενης χρήσης. 

Επίσης, για κάθε κατηγορία Πολεοδομικής Ζώνης καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις 

προς χωροθέτηση, όπως για παράδειγμα στις Οικιστικές Ζώνες καθορίζεται ως επικρατούσα 

χρήση η οικιστική, ενώ επιτρέπονται και άλλες συμβατές χρήσεις υπό προϋποθέσεις. Στις 

περιοχές των Τοπικών Σχεδίων είναι χαρακτηριστική η επικράτηση Ζωνών Ανάπτυξης, σε 

αντίθεση με τις περιοχές της Δήλωσης Πολιτικής όπου επικρατούν οι Αγροτικές Ζώνες και οι 

Ζώνες Προστασίας. 
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3.4 Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή 

3.4.1  Κλίμα 

Οι κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου επηρεάζονται τόσο από τη μορφολογία του εδάφους 

και το γεγονός ότι γειτνιάζει με τη θάλασσα, όσο και από την γεωγραφική της θέση αλλά και 

τη γενική κυκλοφορία των αερίων μαζών της ατμόσφαιρας που δημιουργούνται ή και που 

περνούν πάνω από την Κύπρο. Από τα μορφολογικά δεδομένα τον σημαντικότερο ρόλο στην 

διαμόρφωση του κλίματος διαδραματίζει η οροσειρά του Τροόδους και (σε μικρότερο βαθμό) 

η οροσειρά του Πενταδάκτυλου, με την πεδιάδα της Μεσαορίας (η οποία παρεμβάλλεται 

μεταξύ των δύο οροσειρών) να διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του 

κλίματος. 

 

Το κλίμα της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως ήπιο μεσογειακό, με κύρια χαρακτηριστικά τους 

ζεστούς και ξηρούς καλοκαιρινούς μήνες (μέσα του Μάη ως τα μέσα του Σεπτέμβρη) και τους 

βροχερούς, αλλά ήπιους χειμερινούς μήνες (μέσα του Νοέμβρη ως τα μέσα του Μάρτη), 

καθώς και τις δυο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές, του φθινοπώρου και της άνοιξης, που 

χαρακτηρίζονται από περιορισμένη διάρκεια. 

 

Κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, το κλίμα της Κύπρου επηρεάζεται από το 

εποχιακό βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την νοτιοδυτική Ασία, τον μόνιμο υποτροπικό 

αντικυκλώνα των Αζορών, καθώς και το χαμηλό βαρομετρικό της Σαχάρας, με αποτέλεσμα 

τις υψηλές θερμοκρασίες και την εξαιρετικά χαμηλή βροχόπτωση με μέση τιμή που δεν 

ξεπερνά το 5% της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.  

 

Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου το κλίμα επηρεάζεται κυρίως από τον μόνιμο 

υποτροπικό αντικυκλώνα των Αζορών, τον σιβηρικό αντικυκλώνα, το χαμηλό βαρομετρικό 

της ερήμου της Β. Αφρικής και της τροπικής περιοχής του Ατλαντικού, αλλά και από μικρές 

υφέσεις και μέτωπα με κατεύθυνση κίνησης από δυτικά προς τα ανατολικά. Οι καιρικές αυτές 

διαταραχές διαρκούν συνήθως από μια μέχρι τρεις μέρες κάθε φορά και δίνουν τις 

μεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Οι δύο οροσειρές (οροσειρά Τροόδους και οροσειρά 

Πενταδακτύλου) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετεωρολογικών 

συνθηκών στο νησί. Χιόνι παρατηρείται μόνο στα βουνά του Τροόδους στο κεντρικό τμήμα 

του νησιού. 
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3.4.2 Κλιματική Αλλαγή 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της 5ης Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Ι της Διακυβερνητικής 

Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2013), από το 1950 μέχρι σήμερα πολλές από τις 

παρατηρούμενες ατμοσφαιρικές και κλιματικές παραμέτρους παρουσιάζουν αλλαγές άνευ 

προηγουμένου σε πλαίσιο δεκαετιών έως και χιλιετιών. Οι μετρούμενες τιμές της 

θερμοκρασίας, τόσο της ατμόσφαιρας όσο και των ωκεανών, παρουσιάζουν αύξηση σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ το ποσοστό του χιονιού και του πάγου έχει αντίστοιχα μειωθεί. Ως 

κυριότερο αίτιο της παρατηρούμενης αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά και των ακραίων 

καιρικών φαινομένων όπως είναι οι πλημμύρες, οι καύσωνες, οι έντονες περίοδοι ξηρασίας, 

θεωρείται η ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία αυξάνει με επιταχυνόμενους ρυθμούς τις 

συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα, για να περιοριστεί 

η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C σε σχέση με τα επίπεδα της προ-

βιομηχανικής εποχής, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει άμεσα να 

περιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, διαφορετικά τα αποτελέσματα θα είναι μη 

αναστρέψιμα. 

 
 

3.5 Μετεωρολογικά Δεδομένα  

3.5.1 Βροχόπτωση - Χαλαζόπτωση – Χιόνια 

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από έλλειψη πόρων γλυκού νερού για αντιμετώπιση των 

υδρευτικών αναγκών και περιορισμού των δυνατοτήτων γεωργικής εκμετάλλευσης των 

εδαφών, αλλά και την γενική παραγωγικότητα του χερσαίου οικοσυστήματος. Τα τελευταία 

50 χρόνια προτεραιότητα του κράτους ήταν η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων (δημιουργία 

ταμιευτήρων νερού) και η προώθηση μέτρων εξοικονόμησης. Παρόλα αυτά η περιορισμένη 

διαθεσιμότητα νερού παραμένει γεγονός. Οι μακρές και συχνές περίοδοι ανομβρίας έχουν 

καταδείξει ότι η αποθήκευση του νερού στα μεγάλα φράγματα δεν αποτελεί εχέγγυο για την 

επάρκεια του μακροπρόθεσμα, αλλά επιτρέπει μόνο βραχυπρόθεσμό προγραμματισμό. 

Η συνολική μέση βροχόπτωση στους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη αντιστοιχεί 

περίπου με το 60% της ετήσιας βροχόπτωσης. Η μείωση της βροχόπτωσης εντοπίζεται κυρίως 

στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, οπότε η συχνότητα ολιγομβρίας και ανομβρίας 

παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με το πρώτο μισό του αιώνα. Η μέση βροχόπτωση στην 

τελευταία δεκαετία του αιώνα είναι επίσης μεταξύ των χαμηλότερων τιμών για τις διάφορες 
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δεκαετίες του αιώνα ενώ η τάση συνεχίζεται και στα τελευταία επτά χρόνια με εξαίρεση τις 

χρονιές 2001 -2004. 

Οι κλιματικές αλλαγές έχουν επηρεάσει σημαντικά και την Κύπρο. Οι αλλαγές είναι εμφανείς 

στην βροχόπτωση και στη θερμοκρασία. Η μέση βροχόπτωση στην περίοδο 1991/92 - 

2011/12 (21 υδρομετεωρολογικά έτη) είναι 472 mm ή κατά 6% χαμηλότερη από την κανονική 

(503 mm) της περιόδου 1961 - 1990. Σύμφωνα με τους πιο πάνω ρυθμούς αναμένεται ότι 

μέχρι το 2030 η βροχόπτωση θα ελαττωθεί κατά 10-15% σε σύγκριση με τις κανονικές τιμές 

της περιόδου 1961-1990. 

Η επίδραση του ανάγλυφου της ξηράς στην κατανομή της βροχόπτωσης είναι σημαντική, με 

τη μέση ετήσια βροχόπτωση στις νοτιοδυτικές προσήνεμες περιοχές της οροσειράς του 

Τροόδους να αυξάνεται από περίπου 450 mm στους πρόποδες, σε 1.100 mm στην κορυφή 

του Ολύμπου ενώ, στις υπήνεμες πλαγιές, η βροχόπτωση ελαττώνεται σταθερά 

κατεβαίνοντας προς τα βόρεια και τα ανατολικά με τιμές μεταξύ 300 και 350 mm στην 

κεντρική πεδιάδα και τις πεδινές νοτιοανατολικές περιοχές. Η οροσειρά του Πενταδακτύλου 

στο βόρειο τμήμα του νησιού προκαλεί σχετικά μικρή αύξηση στη βροχόπτωση που φτάνει 

τα 550 mm στις κορυφογραμμές της. 

Οι περισσότερες βροχές παρατηρούνται εντός της χειμερινής περιόδου (μέσα Νοέμβρη μέχρι 

μέσα Μάρτη), ενώ την άνοιξη και το φθινόπωρο οι βροχές είναι κυρίως τοπικές. Η 

βροχόπτωση του καλοκαιριού είναι εξαιρετικά χαμηλή, τοπικού χαρακτήρα και πέφτει στις 

ορεινές περιοχές και στην κεντρική πεδιάδα κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες. 

Καταιγίδες παρατηρούνται πιο σπάνια από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, συμβαίνουν 

όμως κατά μέσο όρο 4-5 μέρες σε κάθε μήνα, από τον Οκτώβρη μέχρι τον Ιανουάριο και σε 

2-3 μέρες από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. 

Χαλαζοπτώσεις παρατηρούνται κατά μέσο όρο 2-3 φορές το χρόνο στις πεδινές περιοχές και 

μέχρι 10 φορές το χρόνο στις ορεινές, συνήθως κατά τη χειμερινή περίοδο με επίκεντρο την 

περίοδο από τον μήνα Δεκέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Είναι πολύ πιθανόν όμως να υπάρξουν 

χαλαζοπτώσεις και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα σημαντικό 

αντίκτυπο στις καλλιέργειες. 

Οι χιονοπτώσεις αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο κατά την χειμερινή περίοδο σε περιοχές 

της οροσειράς του Τροόδους, που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 1.000 m, σπανίζουν 

όμως στις πεδινές περιοχές και στην οροσειρά του Πενταδακτύλου. Φαινόμενα παγετού 

συμβαίνουν συχνά κατά την διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης. 
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3.5.2 Θερμοκρασία, Υγρασία, Ανέμοι  

Το ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας του αέρα είναι αρκετά μεγάλο και κυμαίνεται γύρω στους 

18ºC στις εσωτερικές περιοχές και γύρω στους 14ºC στα παράλια. Όπως επιτάσσει το 

Μεσογειακό της κλίμα, η Κύπρος έχει ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, ωστόσο το 

ανάγλυφο και η επίδραση της θάλασσας διαφοροποιούν την εικόνα αυτή από τόπο σε τόπο. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι τα πιο δροσερά καλοκαίρια και οι σχετικά πιο ήπιοι χειμώνες στις 

παράλιες περιοχές και ειδικότερα στις δυτικές. Οι διαφορές μεταξύ των μέγιστων 

θερμοκρασιών του κύκλου μέρας-νύχτας είναι επίσης μεγάλες ιδιαίτερα στις εσωτερικές 

περιοχές το καλοκαίρι. Οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος-

Αύγουστος) κυμαίνονται μεταξύ 29ºC στα πεδινά και 22ºC στις ψηλότερες κορυφές του 

Τροόδους, ενώ οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες στους μήνες αυτούς είναι 36 ºC και 27 ºC 

αντίστοιχα. Κατά τους χειμερινούς μήνες, οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες είναι 10ºC στα 

πεδινά και 3ºC στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, με μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες 5ºC 

και 0ºC αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τους πιο πάνω ρυθμούς αναμένεται ότι μέχρι το 2030 η θερμοκρασία θα αυξηθεί 

κατά 1,0 - 1,5οC σε σύγκριση με τις κανονικές τιμές της περιόδου 1961-1990. 

Όσον αφορά στην ημερήσια τιμή της σχετικής υγρασίας του αέρα, αυτή κυμαίνεται κυρίως 

μεταξύ 65% και 95% για την χειμερινή περίοδο, ενώ για τη καλοκαιρινή περίοδο παρουσιάζει 

σημαντική μείωση: στα πεδινά φτάνει στο 30% ενώ καταγράφονται και τιμές της τάξης μέχρι 

και 15%. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι τιμές προσομοιάζουν εκείνες των ημερησίων 

χειμερινών. 

Όσον αφορά στο πεδίο ανέμου, οι γενικοί άνεμοι στην περιοχή της Μεσογείου είναι κυρίως 

ελαφροί ως μέτριοι δυτικοί ή νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το 

καλοκαίρι. Οι άνεμοι στην περιοχή της Κύπρου είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι με τους 

ισχυρούς ανέμους να είναι μικρής διάρκειας και να συμβαίνουν σε περιπτώσεις μεγάλης 

κακοκαιρίας. Άνεμοι ταχύτητας της τάξης των 34 κόμβοι και πάνω είναι σπάνιοι και 

συμβαίνουν κυρίως στις προσήνεμες περιοχές όταν επηρεάζουν την Κύπρο συστήματα με 

πολύ χαμηλές πιέσεις. 

Επιπλέον, ανά περιοχή επικρατούν τοπικοί άνεμοι όπως είναι οι θαλάσσιες και απόγειες 

αύρες στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές. 

Οι θαλάσσιες αύρες και οι αναβατικοί άνεμοι παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ένταση κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ οι απόγειες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι καταβατικοί 
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άνεμοι στις ορεινές περιοχές έχουν τη μεγαλύτερή τους ένταση κατά τους μήνες του χειμώνα. 

Πολύ σπάνια επίσης συμβαίνουν ανεμοστρόβιλοι πάνω από θάλασσα ή πάνω από ξηρά με 

διάμετρο περίπου 100 m. 

 

3.5.3 Παράκτιο Κλίμα 

Η άμεση γειτνίαση του παράκτιου χώρου με την θάλασσα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

της διαμόρφωσης του παράκτιου κλίματος. Οι παράλιες περιοχές, και ιδιαίτερα οι Δυτικές, 

χαρακτηρίζονται από πιο δροσερά καλοκαίρια και πιο ήπιους χειμώνες από ό,τι το 

εσωτερικό. Οι διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των παράκτιων περιοχών της Κύπρου και των 

ηπειρωτικών περιοχών μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 10ºC, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή 

περίοδο. 

Πιο συγκεκριμένα, η ετήσια μέση θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 24ºC για την μέρα ενώ 

για την νύχτα γύρω στους 14ºC. Για την καλοκαιρινή περίοδο και τον μήνα Απρίλιο η 

ημερήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από 21–23°C (ημέρα) έως 11–13°C (νυχτερινή), ενώ για 

τον μήνα Νοέμβριο, που σηματοδοτεί και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, η θερμοκρασία 

κυμαίνεται από 22–23°C (ημερήσια) έως 12–14°C (νυχτερινή). Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

του Ιουλίου και του Αυγούστου, η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι γύρω στους 33°C και 

για την νύχτα γύρω στους 23°C, ενώ για τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο οι αντίστοιχες 

θερμοκρασίες είναι 30°C για την ημέρα και 20°C για τη νύχτα. 

Κατά την χειμερινή περίοδο, οι θερμοκρασίες για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 

κυμαίνονται από 16-17°C τη μέρα και 7–9°C. Για τους μήνες Μάρτιο και Δεκέμβρη οι 

αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι 17-19°C (ημερήσιες) και 8-11°C (νυχτερινές).  

Η θερμοκρασία του επιφανειακού νερού στην ανοιχτή θάλασσα είναι πάνω από 22 βαθμούς 

Κελσίου την καλοκαιρινή περίοδο με μέγιστο τους 27ºC τον Αύγουστο. Κατά την χειμερινή 

περίοδο, η θερμοκρασία του επιφανειακού θαλάσσιου νερού κατεβαίνει στους 16ºC ή 17ºC. 

Οι θερμοκρασίες αυτές δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα για τα επιφανειακά νερά των ακτών 

(βάθους 3-4 m). Η ημερήσια κύμανση της θερμοκρασίας του νερού της θάλασσας είναι 

σημαντική μόνο στα πολύ ρηχά νερά με βάθος λιγότερο από 1 m. Σε νερά με μεγαλύτερο 

βάθος η κύμανση αυτή είναι πολύ μικρή. 

Οι ώρες ηλιοφάνειας των ακτών κυμαίνονται στις 3.400 ώρες τον χρόνο, με μέσο όρο τις 5-

6 ώρες τη μέρα για τον μήνα Δεκέμβριο και τις 12-13 ώρες τον μήνα Ιούλιο. 
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Κύριο ρυθμιστή του παράκτιου κλίματος αποτελεί το φαινόμενο της θαλάσσιας αύρας. Το 

σύστημα αυτό κυκλοφορίας του αέρα οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ξηράς 

και της θάλασσας, η οποία δημιουργεί διαφορές στην ατμοσφαιρική πίεση πάνω από την 

ξηρά και τη θάλασσα. Η θαλάσσια αύρα αρχίζει να δημιουργείται το πρωί των ζεστών 

ημερών, όταν η ξηρά γίνεται θερμότερη από την επιφάνεια της θάλασσας. Τότε ο θερμός 

αέρας πάνω από τη ξηρά αρχίζει να ανεβαίνει και ο δροσερός αέρας από τη θάλασσα κινείται 

προς τη ξηρά για να τον αντικαταστήσει. Τη νύχτα η ξηρά ψύχεται περισσότερο από τη 

θάλασσα και ο πιο θερμός αέρας βρίσκεται τώρα πάνω από τη θάλασσα. Δημιουργείται τότε 

ένα νέο κύμα κυκλοφορίας του αέρα αντίστροφο του προηγούμενου, που ονομάζεται 

απόγειος αύρα. Στο σύστημα αυτό ο αέρας κοντά στην επιφάνεια κινείται από την ξηρά προς 

τη θάλασσα αλλά με μικρότερη ταχύτητα από τη θαλάσσια αύρα. Η απόγειος αύρα μπορεί να 

παρατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Καθώς η Κύπρος τοποθετείται στα μέσα γεωγραφικά πλάτη, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία 

δημιουργεί μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ ξηράς και θάλασσας, τόσο κατά την 

διάρκεια της ημέρας όσο και κατά την διάρκεια της νύχτας. Αποτέλεσμα αυτού είναι το 

φαινόμενο να παρατηρείται πολύ συχνά, ιδιαίτερα την θερμή περίοδο του έτους (Απρίλη 

μέχρι Οκτώβρη) ωστόσο μπορεί να παρατηρηθεί θαλάσσια αύρα και το χειμώνα όταν υπάρχει 

καλοκαιρία. Οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες παρατηρούνται κυρίως στις παράλιες 

περιοχές, αλλά γίνονται αισθητές μέχρι 35 km στο εσωτερικό. Στον μηχανισμό της θαλάσσιας 

αύρας οφείλεται επίσης το γεγονός ότι η ημερήσια κύμανση της σχετικής υγρασίας στις 

παράλιες περιοχές το καλοκαίρι είναι μικρότερη από ό,τι στην κεντρική πεδιάδα. 

 

 

3.5.4 Προβλέψεις για το Κλίμα της Κύπρου 

Σύμφωνα με προσομοιώσεις υψηλής χωρικής ανάλυσης με περιοχικά κλιματικά μοντέλα 

(RCMs), υπολογίζεται ότι η αύξηση της ετήσιας μέγιστης θερμοκρασίας, για την περίοδο 2021 

– 2030, προβλέπεται να είναι 1 - 1,5°C.  

Όσον αφορά στη βροχόπτωση, για την περίοδο 2021 – 2030 δεν διαφαίνονται σημαντικές 

αλλαγές με τις μεγαλύτερες μειώσεις (της τάξεως των 10 - 20 mm ετησίως) να συναντώνται 

στις ορεινές περιοχές του Τροόδους. Οι περίοδοι ξηρασίας αναμένεται να αυξηθούν την 

περίοδο 2021 - 2030, κατά 3-5 ημέρες στις παράκτιες περιοχές. 

Ο ετήσιος αριθμός των ημερών με θερμοκρασία άνω των 35°C αναμένεται να αυξηθεί σε 19 

ημέρες στις νότιες περιοχές, 17 ημέρες στις ανατολικές και μόλις 2-3 μέρες στις δυτικές 
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περιοχές. Αύξηση αναμένεται και στις τροπικές νύχτες: για την περίοδο 2021 - 2050 ο αριθμός 

των θερμών νυχτών αναμένεται να φτάσει τις 32 ημέρες για τις δυτικές περιοχές και τις 25 - 

30 μέρες για τις ανατολικές και τις νότιες περιοχές.  

 

3.6 Φυσικό περιβάλλον  

3.6.1 Τοπογραφία και Γεωμορφολογία 

Η Κύπρος είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου η γεωλογία υπήρξε πρωταρχικός 

παράγοντας στη διαμόρφωση του φυσικού της περιβάλλοντος. Η γεωλογία ήταν επίσης 

καθοριστικός παράγοντας στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη του 

νησιού τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους. Η γένεση του νησιού 

είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς μοναδικών και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών, που 

κατέστησε την Κύπρο γεωλογικό πρότυπο για τους γεωεπιστήμονες όλου του κόσμου και 

συνέβαλε στην κατανόηση της εξέλιξης των ωκεανών και του πλανήτη Γη γενικότερα.  

Το χερσαίο κομμάτι εμφανίζει ποικιλομορφία ανάλογη με τα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά, την έκταση, το ύψος και την κλίση των ορεινών και πεδινών περιοχών. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται ψηλά βουνά (Τρόοδος), κάμποι (πεδιάδα της Μεσαορίας), ποτάμια και 

τεχνητές λίμνες. 

Η δασώδης κορυφή του Τροόδους είναι το βαθύτερο στρώμα ενός κομματιού ωκεάνιου 

φλοιού και του ανώτερου μανδύα της γης, είναι δηλαδή ένα οφιολιθικό σύμπλεγμα που 

σχηματίστηκε πριν 90 εκ. χρόνια 8.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Αποτέλεσμα της μακρόχρονης συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον είναι η 

αμφίδρομη διαμόρφωση των δύο. Τα παραδείγματα αυτής της συνδιαμόρφωσης είναι πολλά: 

οι ξερολιθιές που χαρακτηρίζουν το τοπίο και την προσπάθεια του ανθρώπου να 

δημιουργήσει καλλιεργήσιμη γη, οι ελαιώνες και αμπελώνες και αντίστοιχα η επιρροή της 

θάλασσας στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και της αλιείας, όπως επίσης και οι διατροφικές 

συνήθειες των κατοίκων και τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα του νησιού. 

Σήμερα ο φυσικός πλούτος, το ιδιαίτερο τοπίο και το σημαντικό πολιτισμικό απόθεμα του 

νησιού αποτελούν πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών κάθε χρόνο και τη σημαντικότερη πηγή 

εσόδων για τους κατοίκους του. 
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Χάρτης 3.2: Τοπογραφικός χάρτης της Κύπρου 

 

Η Κύπρος μπορεί να διαχωριστεί με βάση τη γεωμορφολογία της σε τρεις περιοχές: 

• στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου που περιλαμβάνει επίσης τη χερσόνησο της Καρπασίας, 

• την οροσειρά του Τροόδους και τη φυσική προέκταση της και 

• στις αλλουβιακές πεδιάδες (κυρίως της Μόρφου και Αμμοχώστου) 

 

Το ανάγλυφο του νησιού αποτελείται κυρίως από την οροσειρά του Τροόδους, η οποία 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των νότιων και δυτικών τμημάτων του νησιού (έκταση 

περίπου 3,200km2) και φτάνει σε ύψος 1,952m και την οροσειρά του Πενταδακτύλου, μια 

στενή επιμήκη τοξοειδή οροσειρά, που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτής και η οποία 

καταλαμβάνει πολύ μικρότερη έκταση και χαμηλότερα υψόμετρα (ψηλότερη κορυφή στα 

1,024m). Η πεδιάδα της Μεσαορίας σχηματίστηκε από προσχωσιγενή εδάφη και διασχίζεται 

από τους ποταμούς Πεδιαίο (ο μεγαλύτερος στο νησί) και Σερράχη. Το νησί περιβάλλεται από 

πέντε στενές παράκτιες πεδιάδες στις οποίες απαντώνται θαλάσσιες αναβαθμίδες. Οι 

πεδιάδες αυτές είναι της Κερύνειας, της Λάρνακας, της Λεμεσού-Αυδήμου, της Πάφου και της 

Χρυσοχούς. Η ακτογραμμή κυμαίνεται από απόκρημνους βράχους και απρόσιτες βραχώδεις 

ακτές με θαλάσσιες σπηλιές μέχρι ομαλές πλαγιές με αμμώδεις παραλίες.  
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Η Κύπρος χωρίζεται γεωλογικά σε τέσσερις ζώνες:  

(α) τη Ζώνη Πενταδακτύλου που αποτελείται από ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους που 

περιβάλλονται από ιζηματογενή πετρώματα,  

(β) τη Ζώνη Τροόδους που αποτελείται από πυριγενή πετρώματα,  

(γ) τη Ζώνη Μαμωνιών αποτελούμενη από εκρηξιγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα 

πετρώματα και  

(δ) τη Ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων με μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά, 

συνονθύλευμα πετρωμάτων (melange), μάργες, κρητίδες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους 

κ.α. 

 

Χάρτης 3.3. Γεωλογία της Κύπρου (Πηγή: Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης) 

 

3.6.1.1 Οροσειρά του Πενταδάκτυλου 

Η οροσειρά του Πενταδάκτυλου αναφέρεται και ως βόρεια οροσειρά ή οροσειρά της 

Κερύνειας. Είναι μια στενή και επιμήκης οροσειρά, που εκτείνεται από το ακρωτήριο 

Αποστόλου Ανδρέα στα ανατολικά μέχρι το ακρωτήριο Κορμακίτη στα δυτικά. Το πλάτος της 

σπάνια υπερβαίνει τα 5 χιλιόμετρα. Θεωρείται, μαζί με τα Κρητικά όρη, το νοτιότερο κομμάτι 

της αλπικής ορογενετικής ζώνης που εκτείνεται από τα Πυρηναία όρη στα δυτικά μέχρι τα 

Ιμαλάϊα όρη στα ανατολικά. 
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Το ανάγλυφο της οροσειράς είναι πολύ χαρακτηριστικό και παρουσιάζει μια σειρά 

βουνοκορφών με υψόμετρο από 740 μέχρι 1024 μέτρα. Το μεγαλύτερο υψόμετρο είναι στο 

κεντρικό τμήμα της οροσειράς με ψηλότερη κορυφή το Κυπαρισσόβουνο (1024 μέτρα). 

Ανατολικά και δυτικά το υψόμετρο μειώνεται σταδιακά. 

Οι απότομες βουνοκορφές αποτελούνται από σκληρούς ανακρυσταλλωμένους 

ασβεστόλιθους, που δημιουργούν μια εντυπωσιακή τοπογραφία με απόκρημνες κορυφές, 

βαθιές κοιλάδες, κάθετες πλαγιές, φαράγγια και διάσελα καθώς επίσης επιφανειακά και 

υπόγεια καρστικά φαινόμενα, όπως σπήλαια, καταβόθρες και υπόγειες σήραγγες με πιο 

γνωστά τα σπήλαια του Κόρνου, του Προφήτη Ηλία και της Άσπρης Μούττης. 

Βόρεια της οροσειράς η στενή παράκτια ζώνη παρουσιάζει μια εντυπωσιακή αμφιθεατρική 

τοπογραφία, που οφείλεται στις διάφορες αναβαθμίδες ως αποτέλεσμα των περιοδικών 

ανυψωτικών κινήσεων της Κύπρου κατά το Πλειόκαινο - Πλειστόκαινο. 

Στη χερσόνησο της Καρπασίας συναντώνται χαρακτηριστικοί λόφοι, γνωστοί ως «κουέστες». 

Οι λόφοι αυτοί, με τη μια πλευρά απότομη (μέτωπο) και την άλλη ήπια (ράχη), είναι μορφές 

που σχηματίζονται σε σχετικά πρόσφατα αναδυθείσες περιοχές και το σχήμα τους είναι το 

αποτέλεσμα διαφορικής διάβρωσης. 

Το μικρό πλάτος της οροσειράς του Πενταδάκτυλου και η καρστικοποίηση των ασβεστόλιθων 

δεν επιτρέπουν τη δημιουργία εκτεταμένου υδρογραφικού δικτύου. Αντίθετα, αυτό 

περιορίζεται σε μικρές και βαθιές κοιλάδες πολύ μικρού μήκους. Οι ποταμοί σ' αυτή τη 

γεωμορφολογική περιοχή ρέουν μόνο μετά από βροχόπτωση και η διάρκεια της ροής τους 

είναι πολύ σύντομη. 

 

3.6.1.2 Οροσειρά του Τροόδους 

Η οροσειρά του Τροόδους με τις παρυφές της κατέχει το κεντρικό με νοτιοκεντρικό μέρος 

της Κύπρου και καλύπτει σε έκταση τα 2/3 του νησιού. Γεωλογικά αποτελείται από το 

ομώνυμο οφιολιθικό σύμπλεγμα. Η ψηλότερη κορυφή του και ταυτόχρονα το ψηλότερο 

σημείο της Κύπρου είναι ο Όλυμπος με υψόμετρο 1952 μέτρα. 

Η οροσειρά του Τροόδους είναι το κυρίαρχο μορφολογικό στοιχείο και το γεωλογικό 

υπόβαθρο της Κύπρου. Η γένεση και η ανάδυση της Κύπρου από το βυθό της θάλασσας είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τη γένεση και ανύψωση του Τροόδους. Η οροσειρά αυτή παρουσιάζει 

ένα ποικιλόμορφο ανάγλυφο, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής αντίστασης στη διάβρωση 
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και αποσάθρωση των πετρωμάτων που τη δομούν. Το κεντρικό μέρος της οροσειράς, που 

παρουσιάζει και το μεγαλύτερο υψόμετρο, αποτελείται από πλουτώνια πετρώματα και 

χαρακτηρίζεται από ομαλές πλαγιές και αποστρογγυλεμένες κορυφές. Γύρω από τα 

πλουτώνια πετρώματα απαντώνται τα φλεβικά πετρώματα, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

απότομες πλαγιές, βαθιές κοιλάδες και χαράδρες. Σε αντίθεση η περιφέρεια της οροσειράς 

που γεωλογικά αποτελείται από λάβες, παρουσιάζει ένα σχετικά ήπιο ανάγλυφο με λόφους 

και σχετικά αποστρογγυλεμμένες επιφάνειες. 

Οι παρυφές της οροσειράς και κυρίως οι νότιες, παρουσιάζουν χαρακτηριστικές «κουέστες» 

και υψώματα με απότομες κατωφέρειες. Η μορφολογία αυτή είναι χαρακτηριστική των 

ιζηματογενών σχηματισμών που εμφανίζονται στην επιφάνεια και που βασικά αποτελούνται 

από εναλλασσόμενα στρώματα κρητίδων και μαργών. Στις βόρειες παρυφές η μορφολογία 

είναι διαφορετική και χαρακτηρίζεται από δελταϊκές και αλλουβιακές αποθέσεις προϊόντων 

έντονης διάβρωσης των οφιολιθικών πετρωμάτων. Στις νοτιοδυτικές παρυφές της 

οροσειράς, λόγω της έντονης παρουσίας αργιλικών σχηματισμών, επικρατεί ένα ήπιο 

μορφολογικό ανάγλυφο με αποστρογγυλεμμένες επιφάνειες. Κατά τόπους, λόγω της 

παρουσίας αλλόχθονων όγκων ανακρυσταλλωμένων ασβεστόλιθων και άλλων πετρωμάτων 

κυρίως πυριγενών παρουσιάζεται μια χαρακτηριστική τοπογραφία με τους όγκους αυτούς να 

ορθώνονται και να δεσπόζουν στο τοπίο. 

Το ανάγλυφο και η τοπογραφία του Τροόδους επηρέασαν άμεσα το φυσικό περιβάλλον της 

Κύπρου και είναι οι κύριοι ρυθμιστές των κλιματολογικών συνθηκών και ειδικότερα της 

βροχόπτωσης και συνεπώς και των υδατικών της πόρων, επιφανειακών και υπογείων καθώς 

και της χλωρίδας και πανίδας του νησιού. 

Η οροσειρά του Τροόδους παρουσιάζει ένα εκτεταμένο υδρογραφικό δίκτυο που είναι 

αποτέλεσμα των γεωλογικών συνθηκών, της γεωλογίας και της κατανομής της 

βροχόπτωσης. Το θολωτό σχήμα της οροσειράς βοηθά, ώστε το υδρογραφικό δίκτυο να είναι 

ακτινωτό με τους ποταμούς να κατευθύνονται από το κέντρο της οροσειράς προς την 

περιφέρεια. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι δενδριτικής μορφής. Στις περιοχές όπου 

εμφανίζονται πυριγενή πετρώματα, οι κοιλάδες είναι σχετικά στενές σε σχήμα V και με 

μεγάλες κλίσεις των πρανών. Αντίθετα στις περιοχές των ιζηματογενών πετρωμάτων οι 

κοιλάδες είναι μικρού μήκους, με μικρές κλίσεις και γενικά ακολουθούν τον τεκτονισμό και 

την κλίση των πετρωμάτων. Ο κύριος κορμός του δικτύου στα ιζηματογενή πετρώματα είναι 

σχετικά ευθύς, με απότομες και απόκρημνες πλευρές και μικρά φαράγγια κατά τόπους. 
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Όταν οι ποταμοί αρχίζουν να ρέουν σε περιοχές όπου οι φυσικές κλίσεις είναι μικρές και οι 

επιφάνειες επίπεδες, ο βασικός κορμός τους πλαταίνει και δημιουργεί το πεδίο πλημμύρων. 

Το ίδιο συμβαίνει και στις εκβολές τους. 

3.6.1.3 Οι αλλουβιακές πεδιάδες 

Μεταξύ των οροσειρών του Πενταδάκτυλου και του Τροόδους εκτείνεται η πεδιάδα της 

Μεσαορίας, η οποία γεωμορφολογικά δεν θεωρείται ξεχωριστή ενότητα, αλλά είναι 

ουσιαστικά προέκταση των παρυφών των δύο οροσειρών. Η ζώνη επαφής των 

γεωμορφολογικών ζωνών του Πενταδάκτυλου και του Τροόδους ακολουθεί τις κοίτες των 

ποταμών Πεδιαίου και Οβγού. 

Χαρακτηριστικές γεωμορφές της πεδιάδας της Μεσαορίας αποτελούν οι κορωνίδες. 

Πρόκειται για λόφους με σχήμα τραπεζοειδές (λόφος του Άρωνα) και κωνικό (λόφος Καφίζι). 

Το χαρακτηριστικό τους σχήμα οφείλεται στο γεγονός ότι η πάνω επιφάνεια τους καλύπτεται 

από σκληρό πέτρωμα, συνήθως ασβεστιτικό ψαμμίτη και οι πλαγιές τους αποτελούνται από 

μαλακά μαργαϊκά πετρώματα. Ο σχηματισμός των γεωμορφών αυτών οφείλεται στη 

διαφορετική διάβρωση των εναλλασσομένων στρωμάτων των μαργαϊκών πετρωμάτων και 

των ασβεστιτικών ψαμμιτών και στις ανοδικές κινήσεις της Κύπρου κατά το Πλειόκαινο -

Πλειστόκαινο. 

Οι αλλουβιακές πεδιάδες αποτελούνται από ποτάμιες αποθέσεις άμμων, κροκαλών και ιλύος. 

Τέτοιες πεδιάδες είναι της Αμμοχώστου, της Μόρφου, της Λάρνακας και του Ακρωτηρίου. Οι 

πεδιάδες αυτές κατά το Πλειστόκαινο αποτελούσαν δέλτα και ποταμόκολπους, ευρίσκονταν 

δηλαδή κάτω από τη στάθμη τής θάλασσας και πολύ πιο μέσα στην ξηρά από ότι είναι 

σήμερα. Τα υλικά που μετέφεραν οι ποταμοί εναποτέθηκαν μέσα στους ποταμόκολπους, τους 

απέφραξαν και τους γέμισαν, δημιουργώντας τις πεδιάδες που υπάρχουν στην εποχή μας. 

 

3.6.2 Σεισμολογία 

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αλλά και της εδαφικής μορφολογίας της 

βρίσκεται σε συνεχή σεισμική δραστηριότητα. Η γεωγραφική της θέση την κατατάσσει στη 

δεύτερη σε μέγεθος σεισμόπληκτη ζώνη της Γης η οποία εκτείνεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό 

κατά μήκος της λεκάνης της Μεσογείου και διέρχεται από την Ελλάδα, την Τουρκία, την 

Περσία, τις Ινδίες και φθάνει μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στη ζώνη αυτή παρατηρούνται 

σεισμοί που αντιπροσωπεύουν το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας. Οι σεισμοί που 
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λαμβάνουν χώρα στη περιοχή της Κύπρου είναι τεκτονικοί και συσχετίζονται με το «Κυπριακό 

Τόξο» που είναι μια τεκτονική ζώνη η οποία έχει την αφετηρία της στο Καστελόριζο, 

προχωρεί και κινείται νοτίως των ακτών της Κύπρου και καταλήγει στην περιοχή των 

συνόρων της Τουρκίας με τη Συρία. Στο τόξο αυτό συγκρούονται η ευρωασιατική πλάκα με 

την αφρικανική πλάκα προκαλώντας τεκτονικούς σεισμούς όπως αυτός που έπληξε πριν από 

είκοσι χρόνια την περιοχή της Πάφου. 

 

Η σεισμικότητα στην περιοχή της Κύπρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2 (Ambrasseys and 

Adams, 1992). Μεγαλύτερη συχνότητα σεισμών παρατηρείται μόνο βορειοδυτικά του 

υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένης. Σε αυτή την περιοχή έχουν παρατηρηθεί σεισμοί μικρού 

και μεγάλου εστιακού βάθους, όπως ο σεισμού του Οκτωβρίου του 1996, με μέγεθος 6.8, ο 

μεγαλύτερος στην περιοχή της Κύπρου από το 1953 (Pilidou et al., 2004). Νότια και 

ανατολικά του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένης η σεισμικότητα είναι μικρότερη (Εικόνα 

3.3). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 3.2: Κατανομή των σεισμών στην Ανατολική Μεσόγειο (Πηγή:Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης) 
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Εικόνα 3.3: Τεκτονικό ρήγμα από τους σεισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και κεντρική 
και δυτική πλευρά του Κυπριακού Τόξου (Πηγή:Pilidou et al., 2004) 
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Εικόνα 3.4: Σεισμικές Ζώνες  (Πηγή: CYS EN 1998-1:2004/AC:2009)
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3.6.3 Υδρολογία 

3.6.3.1 Επιφανειακά νερά 

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από έλλειψη πόρων γλυκού νερού για αντιμετώπιση των 

υδρευτικών αναγκών και περιορισμού των δυνατοτήτων γεωργικής εκμετάλλευσης των 

εδαφών, αλλά και την γενική παραγωγικότητα του χερσαίου οικοσυστήματος. Υπάρχουν 

μόνο εποχιακοί ποταμοί (χείμαρροι) και δύο αλυκές σημαντικού μεγέθους. Οι κύριοι ποταμοί 

της Κύπρου έχουν την πηγή τους στα βουνά του Τροόδους. Οι μεγαλύτεροι αυτών των 

ποταμών (Κούρης, Κρυός, Διάριζος και Ξερός) έχουν μια μόνιμη ροή νερού στη πηγή τους, 

αν και μειώνεται πολύ το καλοκαίρι. Οι ποταμοί, στις πεδιάδες, έχουν νερό μόνο κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα και την άνοιξη. Επίσης, οι μακρές και συχνές περίοδοι ανομβρίας έχουν 

καταδείξει ότι η αποθήκευση του νερού στα μεγάλα φράγματα δεν αποτελεί εχέγγυο για την 

επάρκειά του μακροπρόθεσμα, αλλά επιτρέπει μόνο βραχυπρόθεσμό προγραμματισμό. 

Η υδατική κατάσταση επιδεινώνεται με τη σταθερή αυξητική πορεία στην ζήτηση / διάθεση 

νερού από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθυσμού 

(ακόλουθο διάγραμμα). Όπως εκτιμάται από το Τμήμα Στατιστικής ο συνολικός πληθυσμός 

που καταγράφηκε στις ελεύθερες περιοχές κατά την Απογραφή του 2011 ήταν 840.407, 

σημειώνοντας αύξηση 21,9% από το 2001. Η αύξηση αυτή είναι πολύ ψηλή και αν συνεχιστεί 

με το ρυθμό αυτό θα υπάρξει οξεία αύξηση της κατανάλωσης νερού ανεξάρτητα από τα μέτρα 

εξοικονόμησης. 

 

Τα μειωμένα αποθέματα επιφανειακών υδάτων οδήγησαν στην υπεράντληση των 

υδροφορέων, με αποτέλεσμα τα περισσότερα συστήματα υπόγειων υδάτων να 

χαρακτηρίζονται σήμερα ότι βρίσκονται «σε κίνδυνο». Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

υπεράντλησης μεταξύ των υπόγειων υδροφορέων της ελεύθερης Κύπρου, παρατηρείται 

στους υδροφορείς Κοκκινοχωριών, Κιτίου, Ακρωτηρίου και Πέγειας με αποτέλεσμα τη 

διείσδυση του θαλάσσιου νερού στους υδροφορείς και τον επηρεασμό της ποιότητας των 

υδάτων. Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία που μεταξύ άλλων προνοεί την 

παροχή άδειας για άντληση του υπόγειου νερού με στόχο τον έλεγχο της υπόγειας στάθμης 

του. 

Η Κύπρος έχει θεωρηθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, 

ως μια Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού.Το νησί της Κύπρου, υδρογραφικά, είναι 

υποδιαιρεμένο σε 9 υδρογεωλογικές περιοχές, που αποτελούνται από 70 κύριες λεκάνες 

απορροής και 387 υπολεκάνες απορροής. (Χάρτης 3.5) 
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Χάρτης 3.5: Επιφανειακά νερά - Λεκάνες Απορροής (Πηγή: Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού Κύπρου, 2016) 

Τα τελευταία χρόνια στο υδατικό ισοζύγιο της χώρας προστέθηκαν σημαντικές ποσότητες 

αφαλατωμένου θαλασσινού νερού και νερού από την επαναχρησιμοποίηση εξαγνισμένων 

λυμάτων, ενώ παράλληλα προωθήθηκε η χρήση Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης. Οι 

μέσες συνολικές ετήσιες ανάγκες σε νερό για όλη την ελεύθερη Κύπρο ανέρχονται σε 267 

εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, από τα οποία, 30% αφορούν τις ανάγκες για ύδρευση (για 

νοικοκυριά και τουριστικούς σκοπούς), 63% αφορούν τις ανάγκες για αρδευτικούς σκοπούς 

(για γεωργική παραγωγή και κτηνοτροφία), 2% για χώρους πρασίνου, 2% για βιομηχανικούς 

σκοπούς και 3% για σκοπούς τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας τόσο των επιφανειακών όσον και 

υπόγειων υδατικών πόρων. Οι κυριότεροι παράγοντες υποβάθμισης των επιφανειακών και 

υπόγειων υδατικών πέραν της αυξημένης χρήσης λόγω της ανομβρίας είναι η διάθεση 

ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων σε περιοχές που δεν καλύπτονται από 

αποχετευτικά συστήματα και οι παράνομες απορρίψεις σε επιφανειακούς και υπόγειους 

αποδέκτες από βιομηχανικά λύματα. 
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Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργούν ή βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 

καλύπτουν της απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων και τις ανάγκες των μεγαλύτερων οικιστικών συνόλων. Παρόλα αυτά εξακολουθεί 

να υφίσταται έλλειμμα σε υποδομές του δικτύου αποχέτευσης σε περιοχές με πληθυσμό άνω 

των 15.000. Το έλλειμμα αυτό αναμενόταν να καλυφθεί στο πλαίσιο των Εθνικών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Σε ότι αφορά τις «ευαίσθητες» στα 

αστικά λύματα περιοχές στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΚ, έχουν καθοριστεί 

δύο περιοχές: α) η παράκτια περιοχή του νότιο- ανατολικού τμήματος της Κύπρου και β) η 

περιοχή βορείως της Λεμεσού. 

Η επίδραση της εντατικής γεωργίας στο περιβάλλον αποτελεί το πεδίο ενδιαφέροντος της 

Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής 

προέλευσης. Στη Κύπρο έχουν οριστεί πέντε «ευπρόσβλητες» περιοχές για τα υπόγεια νερά 

οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην κεντρική και ανατολική πλευρά του νησιού. Οι περιοχές 

αυτές είναι: α) Πόλης Χρυσοχούς, β) Κοκκινοχώρια, γ) Κίτι, δ) Πέγεια και ε) Ακρωτήρι. Η 

βασική αιτία φόρτισης των περιοχών αυτών όπως έχει αναφερθεί είναι η υπερβολική χρήση 

αζωτούχων λιπασμάτων στις γεωργικές καλλιέργειες. Η Κύπρος με Υπουργικό Διάταγμα 

καθόρισε το Σχέδιο Δράσης για τη νιτρορύπανση το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται στις 

ευαίσθητες ζώνες. 

Η Κύπρος έχει πολυάριθμους υδροφόρους και σήμερα οι κάτοικοι εξαρτώνται, σε μεγάλο 

βαθμό από αυτούς  για σκοπούς ύδρευσης και άρδευσης. Οι υδροφόροι της Κύπρου έχουν 

υποδιαιρεθεί σε υδροφόρους Α’ και Β’ τάξης με βάση το πάχος και την πλευρική τους έκταση.  

Υδροφόροι Α’ τάξης θεωρούνται εκείνοι που έχουν ικανοποιητικό πάχος και μεγάλη πλευρική 

έκταση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που καταλαμβάνει ο υδροφόρος. Αυτοί είναι οι 

υδροφόροι της Δυτικής Μεσαορίας (Μόρφου), της Νοτιοανατολικής Μεσαορίας και της 

Χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Ο Υδροφόρος του Τροόδους φαίνεται επίσης να ικανοποιεί τα 

πιο πάνω κριτήρια έκτασης και συνέχειας και μπορεί να ταξινομηθεί ως υδροφόρος Α’ τάξης. 

Ο πιο σημαντικός υδροφόρος στη Δυτική Μεσαορία είναι ο Ανώτερος Υδροφόρος. Καλύπτει 

έκταση 400 km2 και εκτείνεται από την περιοχή του παλιού αεροδρομίου της Λευκωσίας, στα 

ανατολικά μέχρι τον Κόλπο της Μόρφου, στα δυτικά. Αποτελείται από χαλίκια, άμμους και 

ψαμμίτες με ενστρώσεις ιλύος και αργίλου, Πλειοκαινικής-Πλειστοκαινικής ηλικίας. Ο 

υδροφόρος εμπλουτίζεται από τη βροχόπτωση και από το νερό των ποταμών που διασχίζουν 

την περιοχή της Δυτικής Μεσαορίας. Έχει αντληθεί εντατικά κατά τα τελευταία 50 χρόνια, με 

αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού στην περιοχή του Κόλπου της Μόρφου. Στη 
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Νοτιοανατολική Μεσαορία, ο πιο σημαντικός υδροφόρος είναι ο Αμμώδης. Καλύπτει έκταση 

500 km2 περίπου. Αποτελείται από ασβετιτικούς άμμους και ψαμμίτες, μαργαϊκούς άμμους 

και χαλίκια, Πλειοκαινικής-Πλειστοκαινικής ηλικίας. Ο υδροφόρος αυτός έχει υποστεί 

εντατική εκμετάλλευση κατά την περίοδο 1950-1970. Καθώς ο υδροφόρος εμπλουτιζόταν 

μόνο από τη βροχόπτωση, εξαντλήθηκε σύντομα και υπήρξε διείσδυση του θαλάσσιου νερού 

στο παράκτιο του μέρος, από την Ορμήδεια μέχρι την Αμμόχωστο. Για να αντιμετωπισθούν 

οι ανάγκες των κατοίκων, μεγάλες ποσότητες νερού μεταφέρονται σήμερα στην περιοχή 

διαμέσου του Νότιου Αγωγού, ενός σωληναγωγού που μεταφέρει νερό από τις νοτιοδυτικές 

προς τις νοτιοανατολικές περιοχές της Κύπρου. Στην περιοχή της Χερσονήσου του 

Ακρωτηρίου αναπτύσσεται ο ομώνυμος υδροφόρος.  Αυτός καλύπτει έκταση 42 km2 και 

αποτελείται από χαλίκια, άμμους και κροκάλες υψηλής περατότητας, με ενστρώσεις ιλύος 

και αργίλου, Πλειοκαινικής μέχρι πρόσφατης ηλικίας. Ο Υδροφόρος του Ακρωτηρίου 

εμπλουτίζεται από τη βροχόπτωση καθώς και από τα νερά του ποταμού Κούρη, τα οποία 

όμως έχουν μειωθεί σημαντικά μετά την κατασκευή του ομώνυμου φράγματος. Η 

εκμετάλλευση του υδροφόρου άρχισε τη δεκαετία του 1940 και η εντατική άντληση είχε ως 

αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού στα παράκτιά του μέρη. Ο Υδροφόρος του 

Τροόδους αναπτύχθηκε στα πυριγενή πετρώματα που αποτελούν την οροσειρά και καλύπτει 

έκταση 3500 km2 . Είναι ένα θρυμματισμένο υδροφόρο σύστημα, στο οποίο το υπόγειο νερό 

βρίσκεται σε ρήγματα, ρωγμές, διακλάσεις και σπασίματα που έχουν αναπτυχθεί στα 

πετρώματα. 

Οι υδροφόροι Β’ τάξης αποτελούνται από περατά στρώματα των οποίων το πάχος ποικίλλει 

και έχουν περιορισμένη πλευρική έκταση. Αυτοί αναπτύσσονται στους θρυμματισμένους και 

καρστικούς ασβεστόλιθους τής Οροσειράς του Πενταδακτύλου (Κερύνειας), στον υφαλογενή 

ασβεστόλιθο, γύψο και ασβεστολιθικά πετρώματα που περιβάλλουν την Οροσειρά του 

Τροόδους, καθώς και στις παράκτιες και ποτάμιες αποθέσεις. Εκτός από την Οροσειρά του 

Πενταδακτύλου, τέτοιοι υδροφόροι αναπτύσσονται στις περιοχές της Κεντρικής Μεσαορίας, 

της παραλιακής πεδιάδας της Κερύνειας, της Χερσονήσου της Καρπασίας, του Κιτίου, του 

Μαρωνίου-Αγγλισίδων, του Πισσουρίου-Παραμαλιού, της Πάφου, της λεκάνης της 

Χρυσοχούς, της Αγίας Ειρήνης-Κορμακίτη και της Μαραθάσας-Λεύκας-Ξερού-Λιμνίτη. 

Πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν ως αποτέλεσμα την 

εισαγωγή ρύπων στα υπόγεια νερά, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας τους. 

Τέτοιοι ρύποι προήλθαν από οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα, λιπάσματα, εντομοκτόνα 

και παρασιτοκτόνα, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα μεταλλείων και το θαλάσσιο νερό. 

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον έχουν σήμερα 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

3.32 

 

αναγνωρισθεί και καταβάλλονται συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες, όχι μόνο για 

την πρόληψη της, αλλά και για την αναστροφή της δυσμενούς κατάστασης, που ήδη 

επικρατεί σε αρκετούς υδροφόρους. 

3.6.3.2 Υπόγεια νερά 

Τα υπόγεια ύδατα στην παράκτια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας εντοπίζονται σε 

φρεάτιους υδροφορείς οι οποίοι αναπτύσσονται σε αλλουβιακές και ποτάμιες αποθέσεις. Η 

τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων εξαρτάται από τη βροχόπτωση και τη διήθηση του 

νερού από τους ποταμούς. Σχεδόν όλοι οι παράκτιοι υδροφορείς (με εξαίρεση ίσως της 

Πάφου) παρουσιάζουν τάσεις μείωσης ή και εξάντλησης των αποθεμάτων τους, αφενός λόγω 

των αντλήσεων υπόγειου νερού για την κάλυψη των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών, 

και αφετέρου λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων αλλά και της κατασκευής φραγμάτων 

στις κοίτες των ποταμών, με αποτέλεσμα τη μείωση της τροφοδοσίας των υδροφορέων. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η διείσδυση του θαλασσινού νερού στους παράκτιους 

υδροφορείς και η επιδείνωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. 

 

Στο Σχέδιο 3.1 δίνεται η θέση των 21 Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος (ΣΥΥ) στα οποία η 

Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.  

 
Σχέδιο 3.1: Συστήματα Υπογείων Υδάτων στην Κύπρο (Πηγή: 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού της Κύπρου, 2016) 
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3.6.4 Ποιότητα του εδάφους 

Το έδαφος είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος καθώς αποτελεί πηγή παραγωγής τροφίμων 

και άλλης βιομάζας, αποτελεί μέσο αποθήκευσης, διήθησης και μετατροπής ανόργανων και 

οργανικών συστατικών, νερού, ενέργειας καθώς και διαφόρων χημικών ουσιών. Επίσης 

αποτελεί το οικολογικό ενδιαίτημα για πολυποίκιλους οργανισμούς που διαβιούν στο 

εσωτερικό ή την επιφάνεια και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον για την ανθρωπότητα. Το 

έδαφος αποτελεί το υπόστρωμα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα είναι 

στοιχείο του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Οι βασικοί κίνδυνοι για τους εδαφικούς πόρους είναι: 

• Η διάβρωση των εδαφών - Απερήμωση:  

Το φαινόμενο της διάβρωσης των εδαφών αποτελεί παράγοντα μείωσης των εδαφικών 

πόρων. Η κατάσταση αυτή προκαλείται από τις κλιματικές συνθήκες (ξηρασία, λειψυδρία, 

άτακτες και έντονες βροχοπτώσεις) και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (αποδάσωση, 

υπερβόσκηση, υποβάθμιση της δομής του εδάφους). Το φαινόμενο είναι εντονότερο σε 

περιοχές με χαμηλή φυτοκάλυψη όπου οι ρίζες των φυτών δεν μπορούν να συγκρατήσουν 

ικανοποιητικά το έδαφος. Οι εκτάσεις που θίγονται δεν είναι πλέον σε θέση να υποστηρίξουν 

τη βλάστηση. 

Το φαινόμενο της απερήμωσης προκαλεί απώλεια της παραγωγικότητας των εδαφών με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση της γης σε άνυδρες, υπο-άνυδρες και ξηρές υπο-άνυδρες 

περιοχές. Η υποβάθμιση αυτή έχει αντίκτυπο στην οικολογία των επηρεαζόμενων περιοχών 

καθώς επίσης και στην ποιότητα ζωής και τα εισοδήματα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Άτλαντα της Απερήμωσης (UNEP 1992 και EΚ 1994), μεταξύ των περιοχών που 

απειλούνται από την απερήμωση συμπεριλαμβάνονται εκτεταμένες περιοχές της Κύπρου. 

 

• Η ανεπάρκεια σχεδίων και υποδομών διάθεσης των στερεών αστικών απορριμμάτων: 

Παγκύπρια καμία από τις επίσημες τοποθεσίες απόρριψης στερεών αποβλήτων δεν συμφωνεί 

πλήρως με την Οδηγία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (99/31/EΚ) για την Υγειονομική 

Ταφή εκτός από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάφου και τις 

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Λάρνακας / Αμμοχώστου. 

Επίσης, στην Κύπρο υφίσταται σημαντικός αριθμός χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης 

οικιακών και άλλων στερεών αποβλήτων, οι οποίοι είναι μικρής έκτασης αλλά προκαλούν 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Για την λύση του προβλήματος προωθείται η κατασκευή 
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Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων για τις ανάγκες των επαρχιών 

Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας αντίστοιχα. Με τη λειτουργία των ΟΕΔΑ, την παύση 

λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, και την αποκατάσταση τους 

που ήδη έχει υπογραφεί για τις επαρχίες Λάρνακας / Αμμοχώστου, αναμένεται η βελτίωση 

της ποιότητας των εδαφών από τη ρύπανση που επέρχεται της διάθεσης αποβλήτων επί 

εδάφους. 

Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που συνεπάγεται για το νησί η εξάπλωση του 

φαινομένου της απερήμωσης, έχει ήδη επικυρώσει τη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για την καταπολέμηση της απερήμωσης (Νόμος Αρ. 23(ΙΙΙ)/1999). 

Παρά τις προαναφερθείσες αιτίες διάβρωσης των εδαφών κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν 

παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα και ζημιές. Αναμένεται ότι με τα διάφορα μέτρα του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα αμβλυνθεί περαιτέρω το πρόβλημα της διάβρωσης 

των εδαφών. Η υποχρεωτική εφαρμογή των Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών 

Πρακτικών που προϋποθέτει ενέργειες που προστατεύουν από την διάβρωση αναμένεται να 

συμβάλει στη βέλτιστη αντιμετώπιση του φαινόμενου της διάβρωσης. 

 

3.6.5 Ποιότητα των επιφανειακών και υπογείων νερών 

Εκτός από τη ζήτηση νερού, τα υδάτινα σώματα της Κύπρου δέχονται και πιέσεις από 

διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής Ποταμού Κύπρου (2016), οι κυριότερες πηγές διάχυτης ρύπανσης είναι: 

• οι απορροές και διηθήσεις των λιπασμάτων από τις αγροτικές δραστηριότητες, 

• τα κτηνοτροφικά απόβλητα, 

• τα αστικά λύματα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συλλογικά αποχετευτικά δίκτυα 

και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, και 

• οι όμβριες απορροές 

 

και οι πηγές σημειακής ρύπανσης είναι: 

• τα αστικά λύματα, τα οποία αποτελούν δυνητικές πηγές σημειακής ρύπανσης στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν συλλογικά αποχετευτικά συστήματα και κεντρικές 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

• τα βιομηχανικά απόβλητα και τα απόβλητα από μεγάλες τεχνικές εγκαταστάσεις 
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• οι χώροι διάθεσης στερεών αποβλήτων 

• τα μεταλλεία – λατομεία (σε μικρότερο βαθμό) 

• οι υδατοκαλλιέργειες, οι αφαλατώσεις και οι λιμένες (σε μικρότερο βαθμό) 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων που υλοποιείται 

στην Κύπρο (στο πνεύμα του άρθρου 8 της οδηγίας 2000/60), η οικολογική 

κατάσταση/δυναμικό των ποτάμιων υδατικών σωμάτων είναι καλή/ υψηλή σε ποσοστό 59,5% 

του συνολικού μήκους των ποταμών, μέτρια σε ποσοστό 38,5% και ελλιπής/κακή σε ποσοστό 

2%. Η χημική κατάσταση των ποταμών είναι καλή στο 86,1%, κατώτερη της καλής στο 3,3% 

και άγνωστη σε ποσοστό 10,6%. 

 

Όσον αφορά τα συστήματα υπόγειων υδάτων (ΣΥΥ), η ποσοτική κατάσταση είναι καλή σε 5 

ΣΥΥ (24%) και κακή σε 16 ΣΥΥ (76%), ενώ η ποιοτική (χημική) κατάστασή είναι καλή σε 14 

ΣΥΥ (67%) και καλή σε 7 ΣΥΥ (33%).  

 
 
 
 

3.6.6 Ποιότητα αέρα  

Παγκοσμίως, η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και 

επιπλέον θεωρείται υπεύθυνη για διάφορα προβλήματα υγείας. Επίσης επηρεάζει και τους 

υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς που εντοπίζονται σε μια περιοχή όπως είναι τα ζώα και 

τα φυτά. 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως οι μεταφορές, οι βιομηχανίες και οι οικιστικές 

θερμάνσεις, είναι οι κυριότερες πηγές εκπομπής αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Στην 

περιοχή που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία πρωτεύουσες πηγές παραγωγής 

Διοξειδίου του Θείου (SO2) και Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx) είναι οι ηλεκτροπαραγωγοί 

σταθμοί. Επιπλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή 

Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟx) (και Αιωρούμενων Σωματιδίων (PM10 και PM2.5)1. Το βενζόλιο 

είναι ένας ρύπος που συνδέεται άμεσα με την οδική κυκλοφορία, όπως και το Μονοξείδιο του 

Άνθρακα. Επίσης, η Κύπρος επηρεάζεται άμεσα από το φαινόμενο της Σκόνης της Σαχάρας, 

εξαιτίας της οποίας αναπτύσσονται επιπρόσθετες υψηλές τιμές συγκεντρώσεων 

αιωρούμενων σωματιδίων2. 
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Ο υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και καταγραφή των επιπέδων των 

ατμοσφαιρικών ρύπων στην Κύπρο είναι ο Κλάδος Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 

πολιτική του ΤΕΕ στον Τομέα της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα έχει ως κύριο στόχο τη 

συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων των ατμοσφαιρικών ρύπων και την επίτευξη 

ποιότητας του αέρα ώστε να μην προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 

στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, λειτουργεί δίκτυο 15 σταθμών πλήρως εξοπλισμένων με 

αυτόματα όργανα συνεχούς μέτρησης των ακόλουθων ρύπων: 

• Μονοξειδίου, Διοξειδίου και Οξειδίων του Αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx). 

• Όζοντος (Ο3). 

• Διοξειδίου του Θείου (SO2). 

• Μονοξειδίου του Άνθρακα (CO). 

• Αιωρούμενων Σωματιδίων (PM10, PM2,5). 

• Βενζολίου (C6H6) και άλλων Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ - VOC’s).  

• Βαρέων Μετάλλων (Pb, As, Cd, Ni). 

Οι περιοχές των σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 

3.1 και στο πιο κάτω Σχέδιο 3.2. 

Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά σταθμών μέτρησης ποιότητας του αέρα (Πηγή: Τμήμα 

Επιθεώρησης Εργασίας, 2018) 

No Όνομα Σταθμού Συντεταγμένες 

1 Λευκωσία - Σταθμός Κυκλοφοριακής Κίνησης 35 09’ 07’’ B, 33 20’ 52’’ A 

2 Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός 35 07’ 37’’ B, 33 19’ 54’’ A 

3 Λεμεσός - Σταθμός Κυκλοφοριακής Κίνησης 34 41’ 10’’ B, 33 02’ 08’’ A 

4 Λεμεσός - Οικιστικός Σταθμός 34 40’ 54’’ B, 33 01’ 04’’ A 

5 Λάρνακα- Σταθμός Κυκλοφοριακής Κίνησης 34 55’ 00’’ B, 33 37’ 39’’ A 

6 Λάρνακα - Οικιστικός Σταθμός 34 54’ 49’’ B, 33 36’ 57’’ A 

7 Πάφος - Σταθμός Κυκλοφοριακής Κίνησης 34 46’ 31’’ B, 32 25’ 19’’ A 

8 Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός 34 43’ 46’’ B, 33 20’ 15’’ A 

9 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - EMEP 35 02’ 17’’ B, 33 03’ 28’’ A 

10 Κάβο Γκρέκο - Σταθμός Υποβάθρου 34 57’ 42’’ B, 34 04’ 54’’ A 

11 Ίνια - Σταθμός Υποβάθρου 34 57’ 44’’ B, 32 22’ 37’’ A 

12 Μαρί 34 44’ 21’’ B, 33 17’ 56’’ A 

13 Πάφος - Οικιστικός Σταθμός 34 46’ 46’’ B, 32 26’ 19’’ A 

14 Σταυροβούνι - Σταθμός Υποβάθρου 34 53’ 15’’ B, 33 26’ 15’’ A 

15 Τρόοδος 34 56’ 36’’ Β, 32 51’ 50’’ Α 
 

1 Tsilingiridis et al: A spatially allocated emissions inventory for Cyprus, Global NEST Journal 12 (1): 
99-107, 2010 
2 Middleton et al: A 10-year time-series analysis of respiratory and cardiovascular morbidity in Nicosia, 
Cyprus: the effect of shortterm changes in air pollution and dust storms, Environmental Health, 2008 
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Σχέδιο 3.2: Θέσεις σταθμών παρακολούθησης ποιότητας του αέρα (Πηγή: Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, 2018) 

Λόγω της σημαντικότητας των μετεωρολογικών συνθηκών στην διασπορά των διαφόρων 

αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα και για καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων που 

λαμβάνονται από τους σταθμούς παρακολούθησης, μετρούνται ταυτόχρονα οι πιο σημαντικές 

μετεωρολογικές παράμετροι, όπως είναι η διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου, η 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, η πίεση και η ηλιακή ακτινοβολία. Η παρακολούθηση και 

διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο γίνεται μέσα από τις πρόνοιες 

του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 (Ν. 77(Ι)/2010) και δυο 

σειρών των Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για 

συγκεκριμένους ρύπους.  

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο είναι γενικά καλή. Για τους περισσότερους 

ρύπους, όπως είναι τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟx), το Διοξείδιο του Θείου (SO2), το Μονοξείδιο 

του Άνθρακα (CO), το Βενζόλιο (C6H6), και τα βαρέα μέταλλα (As, Cd, Ni, Hg, Pb), δεν 

παρατηρείται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία. Λόγω κατάλληλων μέτρων που λήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, οι 

συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα μειώθηκαν δραστικά, ιδιαίτερα 

μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαίρεση αποτελούν το Όζον και τα 

Αιωρούμενα Σωματίδια για τα οποία παρατηρούνται υπερβάσεις της τιμής στόχου και της 
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οριακής τιμής αντίστοιχα1. Όσον αφορά τα Αιωρούμενα Σωματίδια πολλές από τις ημερήσιες 

υπερβάσεις οφείλονται σε διασυνοριακή μεταφορά σκόνης. 

Το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί στην Κύπρο από την υψηλή συγκέντρωση Όζοντος στην 

κατώτερη ατμόσφαιρα, ειδικά στις περιοχές που έχουν ψηλό υψόμετρο, όπως στο Τρόοδος, 

ερμηνεύεται ως ρύπανση που δεν δημιουργήθηκε στην Κύπρο αλλά μεταφέρθηκε μέσω 

διασυνοριακής μεταφοράς. Αντιθέτως, εντός των αστικών συγκροτημάτων το Όζον εμφανίζει 

γενικά χαμηλές τιμές, εξαιτίας της καταστροφής του κατά την χημική αντίδρασή του με 

πρωτογενείς ρύπους που προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία οχημάτων. 

Οι οριακές τιμές που καθορίζονται από τη σχετική Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νομοθεσία για 

κάθε ρύπο, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2, ενώ στον Πίνακα 3.3, παρουσιάζονται οι 

βασικοί δείκτες (Air Quality Index) που χρησιμοποιεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για να 

καθορίσει την ποιότητα του αέρα. 

Πίνακας 3.2: Οριακές Τιμές ρύπανσης βάση της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και τους περί της 
Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα Κανονισμούς του 2010 και 2017 

 

 
Ρύπος (Pollutant) 

 

Οριακή τιμή 

(Limit Value) 

Περίοδος μέσου 

όρου 

(Averaging period) 

Επιτρεπτές 

υπερβάσεις ανά έτος (Permitted 

exceedances each year) 

Διοξείδιο του Θείου 

(SO2) 

350 µg/m3 1 ώρα 24 

125 µg/m3 24 ώρες 3 

Διοξείδιο του 
αζώτου 

(NO2) 

200 µg/m3 1 ώρα 18 

40 µg/m3 1 έτος n/a 

Λεπτόκοκκα 
Σωματίδια 

(PM10) 

50 µg/m3 24 ώρες 35 

40 µg/m3 1 έτος n/a 

Μονοξείδιο του 
Άνθρακα (CO) 

10 mg/m3 
Μέγιστος ημερήσιος 

μέσος όρος 8 ωρών 
n/a 

Βενζόλιο(C6H6) 5 µg/m3 1 έτος n/a 

Όζον (Ο3) 120 µg/m3 
Μέγιστος ημερήσιος 

μέσος όρος 8 ωρών 
25 ημέρες κατά μέσον 

όρο για διάστημα 3 ετών 

 

1 Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας του Αέρα, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 2014 
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Πίνακας 3.3: Δείκτες Ποιότητα του Αέρα (Air Quality Index) (Πηγή: Τμήμα Επιθεώρησης 

Εργασίας, 2017) 
 

 

Ρύπος 

Ποσοτικές Τιμές Ρύπανσης (μg/m3) 

Χαμηλό Μέτριο Ψηλό Πολύ Ψηλό 

SO2 0 - 150 150 – 250 250 - 350 > 350 

NO2 0 - 100 100 – 150 150 – 200 > 200 

PM10 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200 

CO 0 – 7000 7000 – 15000 15000 - 20000 > 20000 

C6H6 0 - 5 5 - 10 10 - 15 > 15 

O3 0 – 100 100 – 130 130 - 160 > 160 

 

3.6.7 Θόρυβος 

Ο «περιβαλλοντικός θόρυβος» σημαίνει τους ανεπιθύμητους ή επιβλαβείς θορύβους στην 

ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

θορύβων που εκπέμπονται από μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και 

αεροπορικές μεταφορές και από χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας. 

Ο νόμος για τον περιβαλλοντικό θόρυβο καλύπτει το θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι 

άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόμησης, σε δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές 

πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, καθώς και κοντά σε 

σχολεία, νοσοκομεία, και άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θόρυβο.  

Η έκθεση σε ανεπιθύμητο θόρυβο απειλεί τη δημόσια υγεία, με αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του ύπνου, να επηρεάσει τη γνωστική 

λειτουργία σε μαθητές, να προκαλέσει στρες. Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε θόρυβο 

επηρεάζουν και την εθνική οικονομία, οδηγώντας σε απώλεια της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων, επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και υποτίμηση της 

αξίας της ακίνητης περιουσίας. 

Η αστικοποίηση, η αυξημένη ζήτηση οδικών μεταφορών και ο αναποτελεσματικός αστικός 

χωροταξικός σχεδιασμός, αποτελούν τους κύριους παράγοντες έκθεσης στον περιβαλλοντικό 

θόρυβο. 
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου για τον 

περιβαλλοντικό θόρυβο, μεριμνά για τον καταρτισμό στρατηγικών χαρτών θορύβου και 

σχεδίων δράσης και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά πέντε 

έτη. 

 

Ο πρώτος κύκλος της χαρτογράφησης του θορύβου ολοκληρώθηκε το 2008 και ο δεύτερος 

το Μάιο 2015. Συγκεκριμένα ο πρώτος κύκλος αφορούσε τα ανώτατα όρια, για οδικούς 

άξονες όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των 6 εκατομμύρια οδικών κινήσεων ανά έτος, 

για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Αντίστοιχα, 

ο δεύτερος κύκλος αφορά τα κατώτατα όρια, για οδικούς άξονες όπου καταγράφεται 

κυκλοφορία άνω των 3 εκ. οδικών κινήσεων ανά έτος, για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα 

Λευκωσίας και Λεμεσού με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων. 

Για τη χαρτογράφηση του θορύβου του δεύτερου κύκλου, πραγματοποιήθηκαν 85 (24ωρες) 

ακουστικές καταγραφές δεικτών θορύβου (Lden, Lday, Levening&Lnight), και συγκεκριμένα 

50 και 35 μετρήσεις για τα πολεοδομικά συγκροτήματα Λευκωσίας και Λεμεσού, αντίστοιχα, 

με τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων σταθμών παρακολούθησης θορύβου. Παράλληλα, για 

τη συμπλήρωση των στρατηγικών χαρτών θορύβου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό πρόβλεψης 

περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου (CadnaA). Η μέθοδος υπολογισμού του 

θορύβου της οδικής κυκλοφορίας είναι η γαλλική εθνική μέθοδος υπολογισμού «ΝΜΡΒ-

Routes-96 (SΕΤRΑ-CΕRTU-LCPC-CSTB)». 

Στον πρώτο κύκλο δεν εκτιμήθηκε ο θόρυβος από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου γιατί 

καταγράφηκαν λιγότερες από 50.000 κινήσεις (απογειώσεις - προσγειώσεις) 

ετησίως.Παρόλα αυτά το Τμήμα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος των αεροδρομίων 

Hermesεκπόνησε Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου για τα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και 

Πάφου. Οι Χάρτες αυτοί παρουσιάζουν τις αναμενόμενες τιμές θορύβου σε βάθος χρόνου 10 

ετών από την ημερομηνία εκπόνησης τους (μέχρι το 2018 για το αεροδρόμιο Λάρνακας και 

μέχρι το 2020 για το αεροδρόμιο Πάφου). 

Αποτελέσματα Στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβουΣτα πλαίσια της Στρατηγικής 

Χαρτογράφησης Θορύβου προτάθηκαν τα όρια των 70 dB(A) και 60 dB(A), για το δείκτη 

ημέρας-βραδιού-νύκτας (Lden) και το δείκτη νύκτας (Lnight), αντίστοιχα, για το οδικό δίκτυο 

σε περιοχές αμιγούς η/και μικτής κατοικίας. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της 

χαρτογράφησης, ο πληθυσμός που εκτίθενται σε στάθμες των δεικτών Lden&Lnight 

μεγαλύτερες των 70 και 60 dB(A) εκτιμήθηκε αντίστοιχα σε 5.9% και 6.4% για το Πολεοδομικό 
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Συγκρότημα Λευκωσίας και σε 5.2% και 5.9% για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λεμεσού. 

 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Λευκωσίας, έχουν ως 

ακολούθως:  

• Η εκτίμηση του θορύβου λόγω της οδικής κυκλοφορίας στο πολεοδομικό συγκρότημα 

Λευκωσίας αποκαλύπτει ότι 14.378 (5.9%) άτομα εκτίθενται την ημέρα-βράδυ-νύκτα 

(Lden) σε θόρυβο άνω των 70dB, ενώ 15.659 (6,4%) άτομα εκτίθενται τη νύκτα (Lnight) 

σε θόρυβο άνω των 60dB.  

• Η εκτίμηση του θορύβου λόγω των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο πολεοδομικό 

συγκρότημα Λευκωσίας αποκαλύπτει ότι 66 (̴0.0%) άτομα εκτίθενται την ημέρα-βράδυ-

νύκτα (Lden) σε θόρυβο άνω των 70dB, ενώ 254 (0,1%) άτομα εκτίθενται τη νύκτα (Lnight) 

σε θόρυβο άνω των 60dB. 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα στο πολεοδομικό συγκρότημα Λεμεσού, έχουν ως ακολούθως:  

Η εκτίμηση του θορύβου λόγω της οδικής κυκλοφορίας στο πολεοδομικό συγκρότημα 

Λεμεσού αποκαλύπτει ότι 9,692 (5.2%) άτομα εκτίθενται την ημέρα (24 ώρες - Lden) σε 

θόρυβο άνω των 70dB, ενώ 11,078 (5,9%) άτομα εκτίθενται τη νύκτα (Lnight) σε θόρυβο άνω 

των 60dB.  

Η εκτίμηση του θορύβου λόγω των βιομηχανικών / λιμενικών δραστηριοτήτων στο 

πολεοδομικό συγκρότημα Λεμεσού αποκαλύπτει ότι 37 (̴0.0%) άτομα εκτίθενται την ημέρα 

(24 ώρες - Lden) σε θόρυβο άνω των 70dB, ενώ 149 (0.1%) άτομα εκτίθενται τη νύκτα (Lnight) 

σε θόρυβο άνω των 60dB. 

Για την αντιμετώπιση της έκθεσης του πληθυσμού σε υψηλά επίπεδα θορύβου διαμορφώθηκε 

Σχέδιο Δράσης που αφορά την εισαγωγή μέτρων για τη διαχείριση των επιδράσεων του 

θορύβου. Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε με Διάταγμα από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Συγκεκριμένα, τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση του θορύβου 

από οδικές μεταφορές, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους το έτος 2018, και χωρίζονται 

σε δύο άξονες: 
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Α. Μέτρα στην πηγή:  

• Διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας  

• Εισαγωγή ηλεκτρικού οχήματος  

• Ενθάρρυνση χρηματοοικονομικών κινήτρων 

 

Β. Μέτρα στον αποδέκτη:  

• Εφαρμογή αντιθορυβικών πετασμάτων κυρίως σε ευαίσθητους δέκτες (σχολεία και 

Πανεπιστήμια)  

• Εφαρμογή πολεοδομικών ρυθμίσεων 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προγραμματίζει τις ακόλουθες δράσεις σε σχέση με την 

αναθεώρηση της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ: 

• Εναρμόνιση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/996 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης 

του θορύβου, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της πιο πάνω οδηγίας, το αργότερο μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εξισώσεων και συντελεστών που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιπέδων θορύβου στην 

πρόσοψη των κτιρίων.  

• Συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα για τη διαβούλευση της πρότασης οδηγίας 

σχετικά με τον καθορισμό μεθόδων αξιολόγησης για τις επιβλαβείς επιδράσεις, 

σύμφωνα μα το Παράρτημα ΙΙΙ της πιο πάνω οδηγίας. Οι μέθοδοι περιλαμβάνουν 

σχέσεις δόσης-επίπτωσης για ένα σύνολο παραμέτρων υγείας, όπως οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις, ενόχληση και διαταραχή του ύπνου.  

• Συντονισμός Υπουργείων / Τμημάτων για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του 2ου 

κύκλου Στρατηγικής Χαρτογράφησης του Θορύβου.  

• Καθορισμός οριακών τιμών θορύβου για τους δείκτες ημέρας-βραδιού-νύκτας (Lden) 

και νύκτας (Lnight), ανά τύπο θορύβου (οδική, σιδηροδρομική, αεροπορική 

κυκλοφορία, και βιομηχανικές εγκαταστάσεις), η υπέρβαση των οποίων θα 

συνεπάγεται την παρέμβαση των αρμοδίων αρχώνγια τη μελέτη ή την επιβολή μέτρων 

περιορισμού του θορύβου.  

• Καθορισμός κριτηρίων για ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων και 

υπαίθρου. 
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3.7 Βιοποικιλότητα 

3.7.1 Φυσικά Οικοσυστήματα 

Η Κύπρος, στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου και στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει 

να επιδείξει μεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και πετρωμάτων, έντονο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο, ποικιλία κλιματικών τύπων και βιοκλιματικών ζωνών. Σε 

συνδυασμό με τη γεωγραφική απομόνωσή λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα, τις εναλλαγές 

στο κλίμα, την ποικιλία στα γεωλογικά υποστρώματα και τη γεωμορφολογία καθώς και την 

ανθρώπινη παρουσία και την αλληλεπίδρασή της με τη φύση, είχαν ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση μιας μεγάλης ποικιλίας διαφορετικών οικοσυστημάτων. 

Η Κύπρος διατηρεί εκτεταμένα δάση που  καλύπτουν το 17% του νησιού και κατανέμονται 

κυρίως στις οροσειρές του Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Οι χαμηλότεροι λόφοι 

καλύπτονται από θαμνώνες διαφόρων τύπως που εναλλάσσονται με καλλιέργειες και κατά 

τόπους με οικισμούς. Οι πεδινές περιοχές με κύρια την εκτεταμένη πεδιάδα της Μεσαορίας 

και η παράκτια ζώνη καλύπτονται από καλλιέργειες (περίπου 45% του νησιού) και οικισμούς, 

αλλά τοπικά διατηρούνται μεγαλύτερες ή μικρότερες εκτάσεις φυσικής ή μη φυσικής 

βλάστησης. 

Τα θερμόφιλα πευκοδάση της τραχείας πεύκης (Pinus brutia) αποτελούν τα πλέον εκτεταμένα 

δάση, που εξαπλώνονται από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι και τα 1400m, καλύπτοντας 

μεγάλο μέρος των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδακτύλου και μέρος της 

Χερσονήσου του Ακάμα. Δάση κυπαρισσιών (Cupressus sempervinrens) εμφανίζονται μόνο 

στον Πενταδάκτυλο. Η ημι-φυλλοβόλος βελανιδιά (Quercus infectoria subsp. veneris) 

σχηματίζει μεμονομένες συστάδες στο δυτικό κυρίως μέρος του νησιού. Τα δάση μαύρης 

πεύκης (Pinus nigra subsp. pallasiana) και του ενδημικού κέδρου (Cedrus brevifolia) καθώς 

και οι συστάδες ορεινών ειδών αρκεύθου (Juniperus foetidissima, Juniperus oxycedrus, 

Juniperus excelsa), εμφανίζονται στα υψηλά υψόμετρα της οροσειράς του Τροόδους. Η 

ενδειμική χρυσόφυλλη δρυς (Quercus alnifolia) εμφανίζεται είτε στον υπόροφο των 

κωνοφόρων, ειτε σε αμιγείς συστάδες, κυρίως σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 700m, σε όλη 

την οροσειρά του Τροόδους. 

Στη Θερμο-Μεσογειακή και την ημίξηρη ζώνη, επικρατούν διάφοροι τύποι θαμνώνων, με πιο 

σπάνιους τους θαμνώνες με ελιά (Olea europaea) και χαρουπιά (Ceratonia siliqua) καθώς 

επίσης και τους ψηλούς θαμνώνες με περνιά (Quercus coccifera subsp. calliprinos). Πιο 

συχνά εμφανίζεται η χαμηλή βλάστηση με τους αγκαθωτούς θαμνώνες των φρυγάνων. Στην 
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παράκτια ζώνη είναι χαρακτηριστική η παρουσία των παράκτιων αόρατων (Juniperus 

phoenicea). 

Σε ανοικτές θέσεις, ανάμεσα στους θαμνώνες και σε ανοίγματα δασών ή σε παρυφές 

καλλιεργειών και δρόμων και σε εγκατελειμμένες καλλιέργειες, σχηματίζονται λιβάδια 

διαφόρων τύπων. Στην κατηγορία των υγρών λιβαδιών εντάσσονται οι μναδικοί αλκαλικοί 

τυρφώνες που σχηματίζονται σε δύο μόνο γειτονικές θέσεις του Τρόδους, σε υψόμετρο 

περίπου 1600-1650m. 

Οι αμμώδεις ακτές είναι ως επί το πλείστον στενές, με αμμόφιλες κοινότητες σε χαμηλές 

πρωτογενείς ή κινούμενες θίνες. Εκτεταμένα αμμοθινικά συστήματα που περιλαμβάνουν και 

σταθεροποιημένες αμμοθίνες με θάμνους, αμμόφιλα λιβάδια, και υγρές κοιλότητες με 

υδρόφιλα είδη, αναπτύσσονται σε λίγες θέσεις, όπως για παράδειγμα στον Απόστολο 

Ανδρέα, στην Καρπασία και στον Ακάμα. Επίσης εκτεταμένα είναι τα αμμοθινικά συστήματα 

που συνδέονται με παράκτιους υγρότοπους όπως στην Αμμόχωστο, στη Αγία Ειρήνη και στις 

Αλμυρές λίμνες του Ακρωτηρίου της Λάρνακας. 

Μια ασυνεχής και μάλλον στενή λωρίδα από παραποτάμια βλάστηση αναπτύσσεται κατά 

μήκος των ρυακιών που διασχίζουν το νησί, συχνά δια μέσω καλλιεργούμενης γης. Μόνιμες 

υδατοσυλλογές είναι μόνο τα τεχνητά φράγματα και οι υδατοδεξαμενές που φιλοξενούν 

σημαντική υγρόφιλη βλάστηση. 

Οι βραχώδεις οικότοποι φιλοξενούν χασμοφυτικές κοινωνίες που αναπτύσσονται σε 

ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Ακάμας, Πενταδάκτυλος) πυριτικούς βράχους (Τρόοδος) και 

υγρούς βράχους. Ενδημικές σερπεντινόφιλες χασμοφυτικές κοινότητες αναπτύσσονται σε 

διάφορες περιοχές, κυρίως στο Τρόοδος, τον Ακάμα και το δάσος Λεμεσού. 

Στην Κύπρο, 501 περίπου τύποι οικοτόπων (ευρωπαϊκού και εθνικού ενδιαφέροντος)2 

παρέχουν ενδιαίτημα σε μεγάλη ποικιλία ειδών και υποειδών της χλωρίδας και της πανίδας, 

πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια και για άλλους λόγους σημαντικά είδη . Η μεγάλη 

ποικιλότητα που εμφανίζεται στο νησί σε τοπία και τύπους οικοτόπων, αντικατοπτρίζεται 

στον αριθμό των διαφορετικών τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαικής 

Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ) που έχουν καταγραφεί στην Κύπρο.  

1 Τα αριθμητικά στοιχεία που δίνονται για τη βιοποικιλότητα αποτελούν μόνο ενδεικτικές τιμές, καθώς 

με τη βελτίωση της γνώσης αυτά διαρκώς αλλάζουν. 
2 Από χαρτογραφικά δεδομένα τα οποία είναι αναρτημένα στην Πύλη Γεωχωρικών Δεδομένων της 

Κύπρου. 
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Με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος, έχουν καταγραφεί στην 

Κύπρο 52 διαφορετικοί τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαικής Οδηγίας των 

Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ), από τους οποίους οι πέντε εμφανίζονται αποκλειστικά στο νησί. 

Οι σημαντικότερες απειλές για την βιοποικιλότητα είναι: 

• Η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των νερών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

• Η υπέρμετρη αύξηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην παράκτια περιοχή και οι 

τουριστικές δραστηριότητες, κυρίως στην παράκτια ζώνη 

• Οι διάφορες δασοκομικές δραστηριότητες (συγκομιδή ξυλείας, μηχανική προετοιμασία 

του εδάφους, κατασκευή δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων κ.λπ.) 

• Τα κατασκευαστικά έργα αναπτύξεως (υδατοφράκτες κ.λπ.) 

• Η στεγανοποίηση (σφράγιση) του εδάφους από αδιαέραστα υλικά όπως η άσφαλτος και 

το σκυρόδεμα. 

• Κλιματική αλλαγή / Απερήμωση 

• Η εντατική γεωργία 

• Η εντατική αλιεία 

• Η εισαγωγή ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα 

• Η αλλαγή χρήσης γης και η αστική ανάπτυξη 

• Οι φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, θεομηνίες κ.λπ.) 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου και την κατάστασή της 

περιέχονται σε πλήθος επίσημων εγγράφων της Κυπριακής Δημοκρατίας τα οποία 

εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της, 

αλλά και σε επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Ενδεικτικά αναφέρονται η «Στρατηγική για τη 

Βιοποικιλότητα στην Κύπρο», οι Εθνικές Εκθέσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή 

της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα, οι Εθνικές Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την εφαρμογή των οδηγιών της φύσης (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ), 

οι συνθετικές εκθέσεις της Επιτροπής για την κατάσταση διατήρησης των τύπων οικοτόπων 

και των ειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύνοψη των κυπριακών εκθέσεων. Αναλυτικά 

στοιχεία για επιμέρους αντικείμενα της βιοποικιλότητας περιέχονται σε πλήθος μελετών και 

ερευνητικών δημοσιεύσεων. 
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3.7.2 Χλωρίδα   

Η χλωρίδα του νησιού παρουσιάζει ιδιαίτερα πλούσια ποικιλότητα με αρκετά ενδημικά και 

σπάνια taxa. Σήμερα στην Κύπρο απαντώνται περισσότερα από 1960 είδη φυτών (είδη, 

υποείδη, ποικιλίες και υβρίδια) εκ των οποίων τα 143 είναι ενδημικά. Το ποσοστό 

ενδημισμού, επί του συνόλου της ιθαγενούς χλωρίδας, σε επίπεδο είδους είναι 7,1% και σε 

επίπεδο υποείδους 8,7%. 

Οι οροσειρές Τροόδους και Πενταδακτύλου αποτελούν κέντρα ενδημισμού. Στην οροσειρά 

Τροόδους απαντούν 102 ενδημικά είδη και υποείδη (71,8% των ενδημικών), από τα οποίο 47 

είναι τοπικά ενδημικά (περιορίζονται στην οροσειρά) όπως τα είδη Cedrus brevifolia 

(κέδρος), Quercus alnifolia (λατζιά), Erysimum kykkoticum, Ranunculus kykkoensis, Crocus 

cyprius, Corydalis rutifolia, Onosma troodi, Nepeta troodi, και Alyssum chondrogynum. Στην 

οροσειρά Πενταδακτύλου απαντούν 60 ενδημικά (είδη και υποείδη) από τα οποία 14 είναι 

τοπικά ενδημικά της οροσειράς. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα χασμόφυτα Brassica 

hilarionis, Delphinium caseyi, Dianthus cyprius, Onosma caspitosa και Sideritis cypria. 

Άλλες σημαντικές περιοχές ενδημισμού στην Κύπρο είναι η χερσόνησος Ακάμα με 42 ενδημικά 

(30%) από τα οποία τα δυο είναι τοπικά ενδημικά (Centaurea akamantis, Tulipa akamasica) 

και το Βουνί Παναγιάς, που παρά τη μικρή του έκταση, φιλοξενεί 37 ενδημικά (27%). 

Σε εθνικό επίπεδο, το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου (ΚΒΧΚ) (Τσιντίδης και συν., 

2007) περιλαμβάνει 328 taxa της Κυπριακής χλωρίδας. Από αυτά 326 είναι Αγγειόσπερμα και 

μόνο 2 ανήκουν στα κωνοφόρα (Γυμνόσπερμα). Επίσης 238 είδη (14.6% της ιθαγενούς 

χλωρίδας) έχουν χαρακτηρισθεί ως απειλούμενα ενώ 23 ως Τοπικά Εξαφανισθέντα. Τα 

αποτελέσματα ανά κατηγορία κινδύνου φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα 3.4. 

Πίνακας 3.4. Χλωρίδα της Κύπρου – Κατηγορίες κινδύνου (πηγή: Τμήμα Δασών) 

Κατηγορία Επικινδυνότητας Φυτά 

Τοπικά Εξαφανισθέντα, 23 

Κρισίμως Κινδυνεύοντα 46 

Κινδυνεύονατα 64 

Εύτρωτα 128 

Ανεπαρκώς Γνωστά 45 

Εγγύς Απειλούμενα 15 

Χαμηλού Κινδύνου 7 
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Τα Αγγειόσπερμα χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη ποικιλότητα. Από τα 143 ενδημικά 

taxa που απαντούν στην Κύπρο, μόνο ένα ανήκει στα Γυμνόσπερμα (Cedrus brevifolia)και τα 

υπόλοιπα ανήκουν στα Αγγειόσπερμα. Από τις 120 οικογένειες των Σπερματοφύτων 

(Γυμνόσπερμα και Αγγειόσπερμα), μόνο οι 33 περιλαμβάνουν ενδημικά taxa. Οι οικογένειες 

Lamiaceae, Asteraceae,Brassicaceae και Caryophyllaceae έχουν τα ψηλότερα επίπεδα 

ενδημισμού με 22,15,11 και 11 ενδημικά taxa, αντίστοιχα. 

Σημαντική είναι και η συμπερίληψη 7 ενδημικών αντιπροσώπων της χλωρίδας της Κύπρου 

στο βιβλιάριο με Τα 50 Κορυφαία Φυτά των Νησιών της Μεσογείου (Montmollin & Strahm, 

2005) που εξέδωσε η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και αναφέρεται σε 

ορισμένα από τα πιο σπάνια και απειλούμενα taxa των μεσογειακών νησιών.  

 

3.7.3 Πανίδα 

Η πανίδα της Κύπρου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μιας και διαθέτει πολλά ενδημικά 

στοιχεία καθώς και είδη με πολύ εντοπισμένη εξάπλωση. Η απομόνωση του νησιού και η 

ποικιλία των βιοτόπων του, έχουν οδηγήσει στη διαφοροποίηση πολλών ειδών. Παράλληλα 

η γεωγραφική θέση της Κύπρου στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, έχει συνεισφέρει 

σημαντικά στον πανιδικό της πλούτο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι 

συγγένειες των ειδών της Κύπρου με εκείνα των γειτονικών περιοχών, καθώς η Κύπρος 

ουδέποτε ενώθηκε με ηπειρωτικές μάζες, οπότε όλα τα είδη ή οι πρόγονοί τους έφθασαν εδώ 

μέσω διασποράς. 

 
Μέχρι σήμερα στον Kυπριακό χώρο έχουν καταγραφεί 30 είδη θηλαστικών, 25 είδη αμφιβίων 

και ερπετών, 400 είδη πουλιών, 250 είδη ψαριών και 6000 περίπου είδη εντόμων, όπως 

φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα 3.5.  

Πίνακας 3.5 Κύρια είδη πανίαδας της Κύπρου (πηγή: Τμήμα Δασών) 

Κατηγορία Είδη 
Αριθμός 
ειδών 

Σύνολο 

 
 
 

Θηλαστικά 

 
 

Αγρινό 1 
 
 
 
 

33 

 
 
 

Αλεπού 1 

Λαγός 1 

Σκαντζόχοιρος 1 

Ποντικοί 6 

Νυχτερίδες 19 

Δελφίνια 3 

Φώκια 1 

Πτηνά Μόνιμα/μεταναστευτικά 
 

400 
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Ερπετά 

 

Φίδια 8  
22 

 

Σαύρες 11 

Χελώνες 3 

Αμφίβια Βάτραχοι 3 3 

Ψάρια Ψάρια 250 250 

Έντομα Πεταλούδες 52 Περίπου 6000 

 

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ως ένα από τους πιο σημαντικούς 

μεταναστευτικούς διαδρόμους και διεθνείς οργανισμοί με αντικείμενο την πτηνοπανίδα την 

τοποθετούν μεταξύ των σπουδαιότερων περιοχών από άποψη βιολογικής ποικιλότητας για 

τα πουλιά σ’ ολόκληρο τον κόσμο και μοναδική περιοχή στην Ευρώπη με ενδημικά πουλιά. 

Η ορνιθοπανίδα της Κύπρου περιλαμβάνει περίπου 400 είδη από τα οποία τα 324 είναι 

αποδημητικά και τα 53 είναι μόνιμοι κάτοικοι. Από τα αποδημητικά τα περισσότερα είναι 

τακτικοί επισκέπτες ενώ αρκετά είναι σπάνιοι ή πολύ σπάνιοι επισκέπτες. Ο αριθμός των 

επισκεπτών και κυρίως των χειμερινών, ποικίλει από χρόνο σε χρόνο και εξαρτάται από τις 

κλιματικές συνθήκες στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη αλλά και τις βροχοπτώσεις στην 

Κύπρο. 

Η μετανάστευση αποτελεί μια στρατηγική επιβίωσης των ειδών και ένα εντυπωσιακό 

φαινόμενο που επαναλαμβάνεται την ίδια περίπου περίοδο κάθε έτος. Τις μέρες με έντονη 

μεταναστευτική δραστηριότητα οι καιρικές συνθήκες τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο 

χαρακτηρίζονται από ήπιους ανέμους, άριστη ορατότητα και ελάχιστη συννεφιά πράγμα που 

βοηθά τα πουλιά κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους από την Ευρώπη προς την καρδιά 

της Αφρικανικής Ηπείρου και αντίστροφα. 

Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις 6 περιοχές ενδημικών ειδών πουλιών της Ευρώπης και στις 

218 του πλανήτη. Σε παγκόσμια κλίμακα οι πιο σημαντικές περιοχές για την προστασία των 

πουλιών μέσω διαχείρισης ενδιαιτημάτων είναι οι Ενδημικές για τα Πουλιά Περιοχές (Endemic 

Bird Areas) περιοχές κρίσιμης σημασίας για την προστασία της ορνιθοπανίδας και της 

βιοποικιλότητας.  
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3.7.4 Προστατευόμενες περιοχές 

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καθορίσει περιοχές προστασίας, σε εθνικό επίπεδο, βάσει των 

νόμων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, περί Δασών και περί Αλιείας. Αρκετές από αυτές 

προστατεύονται παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της ένταξής τους στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Στην Κύπρο απαντώνται πολυάριθμοι 

οικότοποι που φιλοξενούν σπάνια και προστατευόμενα είδη και στηρίζουν οικοσυστήματα με 

ιδιαίτερη οικολογική σημασία. Από το 1999 άρχισε η διαδικασία επιλογής και καθορισμού 

των περιοχών προστασίας του Δικτύου «Natura 2000». Σε αυτές περιλαμβάνονται 59 περιοχές 

προς ένταξη στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών. Η έκταση σε εκτάρια 

των περιοχών Natura (SCI, SPA, SCI-SPA) ανέρχεται στα 176.223 Ha. Στις πιο σημαντικές 

περιοχές του Κυπριακού καταλόγου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 ανήκουν η 

περιοχή των Αλυκών Λάρνακας, το Βουνί Παναγιάς στη ανατολική Πάφο, το Εθνικό Δασικό 

Πάρκο Τροόδους στο κέντρο του Τροόδους όρους, η περιοχή Κάβο Γκρέκο που περιλαμβάνει 

το Εθνικό Δασικό Πάρκο του Κάβο Γκρέκο και η κοιλάδα Διαρίζου στα δυτικά – βορειοδυτικά 

του όρους Τροόδους. 

Σύμφωνα με τους Κοινούς Δείκτες Πλαισίου, οι περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 

20001, καλύπτουν το 28.4% της έκτασης της χώρας. Το 6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής 

έκτασης ανήκει στο Δίκτυο, ενώ το 50.4% της έκτασης των δασών εντάσσεται στο Δίκτυο και 

προστατεύεται βάσει των Οδηγιών 79/409 και 92/43.   

 

1  ΔΚΠ 34 Natura 2000 
2 Βάσει ορισμού ο οποίος απορρέει από το Άρθρο 1 της Σύμβασης Ραμσάρ, ως υγρότοποι θεωρούνται 

φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη γενικώς (marshes), από μη αποκλειστικά 
ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα (fen), από τυρφώδεις γαίες (peatland) ή από νερό. Οι 
περιοχές αυτές μπορεί να είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες με νερό, το οποίο μπορεί να 
είναι στάσιμο ή ρέον, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης περιοχές που 
καλύπτονται με θαλασσινό νερό, το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία (αμπώτιδα) δεν υπερβαίνει τα 
έξι μέτρα. 

3 http://www.cypruswetlands.org/el_GR/index.php 
 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στους υγροτόπους2, σύμφωνα με στοιχεία του Terra Cypria3, στην 

Κυπριακή Δημοκρατία έχουν καταγραφεί συνολικά 277 υγροτοπικά συστήματα με εμβαδό ίσο 

ή μεγαλύτερο των 1000 m2 (0,1ha), από τα οποία μόνο 28 είναι φυσικά, ενώ τα υπόλοιπα 

είναι τεχνητά. 

 

http://www.cypruswetlands.org/el_GR/index.php


 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

3.50 

 

 

Χάρτης 3.6:  Περιοχές Natura 2000 (Πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος) 

 

Στο Δίκτυο NATURA 2000, έχουν ενταχθεί δασικές, θαλάσσιες και περιοχές εκτός δασών. Στο 

σύνολό τους αριθμούνται 41 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ-SCI) για οικότοπους και είδη 

χλωρίδας και πανίδας εκτός από πουλιά και 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - SPA) για τα 

πουλιά. 

Επιπρόσθετες περιοχές έχουν καθοριστεί ως ισοδύναμες με ΖΕΠ στην περιοχή των Δυτικών 

Βρετανικών Βάσεων του Ακρωτηρίου σύμφωνα με τη Διάταξη της Διοίκησης των Βρετανικών 

Βάσεων για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής (26/2007) η οποία 

σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει τον Κυπριακό ανάλογο νόμο. 

 
Στον παρακάτω Πίνακα 3.6. παρουσιάζονται πληροφορίες για ΤΚΣ και ΖΕΠ. 
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Πίνακας 3.6. ΤΚΣ και ΖΕΠ (πηγή: Τμήμα Περιβάλλοντος) 

Α/Α# ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1 Μάμμαρι-Δένεια CY2000001 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

2 Άλυκος Ποταμός-Άγιος Σωζόμενος CY2000002 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

3 Περιοχή Μιτσερού - Αγροκηπιάς CY2000003 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

4 Δάσος Μαχαιρά CY2000004 
Κ.Δ.Π. 205/2019 

Κ.Δ.Π. 206/2019 

5 Μαδαρή - Παπούτσα CY2000005 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

6 ΖΕΠ Δάσος Πάφου CY2000006 
 

7 Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς CY2000009 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

8 Κοιλάδα Ποταμού Μαρούλλενας CY2000010 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

9 Ποταμός Περιστερώνας CY2000011 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

10 Κοιλάδα Καρκώτη CY2000012 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

11 Περιοχή Τζιόνια CY2000013  

12 Περιοχή Ατσα - Αγιος Θεόδωρος CY2000014  

13 Βουνοκορφές Μαδαρής - Παπούτσας CY2000015  

14 Δάσος Πάφου CY2000016 
 

15 Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου CY3000001 
 

16 ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο CY3000002  

17 Κάβο Γκρέκο CY3000005 
Κ.Δ.Π. 205/2019 

Κ.Δ.Π. 206/2019 

18 Θαλάσσια Περιοχή Νησιά CY3000006 Κ.Δ.Π. 230/2016  

19 Φράγμα Άχνας CY3000007 
 

20 Λίμνη Παραλιμνίου CY3000008 
Κ.Δ.Π. 137/2015 

Κ.Δ.Π. 138/2015 

21 Περιοχή Αγίας Θέκλας - Λιοπέτρι CY3000009 
 

22 Περιοχή Πόλις - Γιαλιά CY4000001 
Κ.Δ.Π. 231/2017 

Κ.Δ.Π. 233/2017 

23 Χα-Ποτάμι CY4000002 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

24 Κοιλάδα Διαρίζου CY4000003 
Κ.Δ.Π. 197/2011 

Κ.Δ.Π. 182/2011 

25 Βουνί Παναγιάς CY4000004 
Κ.Δ.Π. 197/2011 

Κ.Δ.Π. 183/2011 

26 Επισκοπή Μωρού Νερού CY4000005 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

27 Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά CY4000006 Κ.Δ.Π. 230/2016  

28 Ξερός Ποταμός CY4000007 
Κ.Δ.Π. 197/2011 

Κ.Δ.Π. 184/2011 

29 Κοίλη - Μαυροκόλυμπος CY4000008 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

30 Περιοχή Σκούλλη CY4000009 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

31 Χερσόνησος Ακάμα CY4000010  

32 Φάρος Κάτω Πάφου CY4000013 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

33 Περιοχή Δρύμου CY4000014 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20205-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20206-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20205-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20206-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP230-2016.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP137-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP138-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP231-2017.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP233-2017.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP197-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP182-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP197-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP183-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP230-2016.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP197-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP184-2011.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
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34 Περιοχή Κρήτου Μαρόττου CY4000015 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

35 Φαράγκια Αγίας Αικατερίνης - Αγίας Παρασκευής CY4000016 
 

36 Κρεμμοί Χανουτάρη CY4000017 
 

37 Εκβολές Ποταμών Έζουσας, Ξερού, και Διαρίζου CY4000018 
 

38 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδα Σαραμά CY4000019 
 

39 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδα Διαρίζου CY4000020 
 

40 Κοιλάδα Έζουσας CY4000021 
 

41 Κρεμμοί Έζουσας CY4000022 
 

42 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα CY4000023 
 

43 Ωκεανίς CY4000024 Κ.Δ.Π. 57/2019  

44 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ξερού Ποταμού CY4000025 
 

45 Δάσος Λεμεσού CY5000001 
Κ.Δ.Π. 205/2019 

Κ.Δ.Π. 206/2019 

46 Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους CY5000004 
Κ.Δ.Π. 205/2019 

Κ.Δ.Π. 206/2019 

47 Ακρωτήριο Άσπρο - Πέτρα Ρωμιού CY5000005 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

48 Κοιλάδα Λιμνάτη CY5000006 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

49 Περιοχή Ασγάτας CY5000007 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

50 Περιοχή Κοιλάδας Ξυλούρικου CY5000008 
 

51 Ποταμός Παραμαλιού CY5000009 
 

52 Ζώνη Ειδικής Πραστασίας Χα - Ποτάμι CY5000010 
 

53 Ζώνη Ειδικής Πραστασίας Κοιλάδα Λιμνάτη CY5000011 
 

54 Αλυκές Λάρνακας CY6000002 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

55 Περιοχή Λυμπιών - Αγίας Άννας CY6000003 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

56 Δάσος Σταυροβουνίου CY6000004 
Κ.Δ.Π. 205/2019 

Κ.Δ.Π. 206/2019 

57 Περιοχή Λευκάρων CY6000005 
Κ.Δ.Π. 292/2015 

Κ.Δ.Π. 294/2015 

58 Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς CY6000006  

59 Ποταμός Παναγίας Σταζούσας CY6000007 
 

60 Ποταμός Πεντάσχοινος CY6000008 
 

61 Περιοχή Κόσιης - Παλλουρόκαμπου CY6000009 
 

62 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Λίμνη Ορόκλινης CY6000010 
 

63 Λίμνη Ορόκλινης CY6000011 

Κ.Δ.Π. 573/2014 

Κ.Δ.Π. 572/2014 

Κ.Δ.Π. 293/2015 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A69367B3B04E2382C22583C200286CDA/$file/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%20%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3.PDF?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20205-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20206-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20205-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20206-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20205-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/A0AD17579BB460A6C225832E002AD29F/$file/%CE%9A.%CE%94.%CE%A0.%20206-2019.pdf?openelement
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP292-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP294-2015.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP573-2014.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP572-2014.pdf
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/C5965F503DF60A8FC2258084002F79A9/$file/KDP293-2015.pdf
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3.8 Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Για τη δημογραφική ανάλυση, έχουν συλλεγεί και αξιολογηθεί στοιχεία από τις δύο τελευταίες 

απογραφές (2001 και 2011) καθώς και ετήσια στοιχεία πληθυσμού από την ΣΥΚ. Επιπλέον στοιχεία 

έχουν συλλεγεί από τη Eurostat και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κύπρου. Τα στοιχεία 

αναλύονται με σκοπό να κατανοηθούν οι κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στη διαχείριση της παράκτιας περιοχής, οι πιέσεις, οι κινητήριες δυνάμεις αλλά 

και τα μέτρα πολιτικής και οι επιπτώσεις τους από κοινωνική και οικονομική σκοπιά. 

3.8.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο πληθυσμός της Κύπρου, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, που είναι διαθέσιμα από 

την ΣΥΚ και αφορούν το έτος 2015, ανέρχεται σε 848.300 κατοίκους. Όσον αφορά το ρυθμό 

αύξησης του πληθυσμού, αυτός ανήλθε στο 21,9% (2001 - 2011). Οι αλλοδαποί που έχουν τη συνήθη 

διαμονή τους στην Κύπρο, εκείνοι δηλαδή που διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον 

ενός έτους, αποτελούν το 20,3% του πληθυσμού που καταγράφηκε, φθάνοντας τις 170.383 από 

64.811 (ποσοστό 9,4% του συνολικού πληθυσμού) που ήταν το 2001. Επομένως, διαφαίνεται ότι η 

Κύπρος αντιμετωπίζει εντονότατα φαινόμενα εισροής και διέλευσης οικονομικών μεταναστών, 

γεγονός που δημιουργεί ανάγκες ομαλής ενσωμάτωσης τους στην τοπική οικονομία και κοινωνία 

προς αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η απογραφή έδειξε μικρή αύξηση της γήρανσης του πληθυσμού, με το ποσοστό των ηλικιωμένων 

65 ετών και άνω να είναι 13,3% σε σύγκριση με 11,7% το 2001. Το ποσοστό των ατόμων 65 ετών 

και άνω, εξαιρουμένων των αλλοδαπών, είναι ψηλότερο (15,2% το 2011 από 12,3% το 2001). Η 

υπογεννητικότητα των τελευταίων χρόνων και η σταθερή αύξηση στο προσδόκιμο ζωής συνέβαλε 

στη μείωση του ποσοστού των παιδιών 0-14 χρόνων στο 16,1% από 21,4% που ήταν το 2001. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι 46 άτομα ήταν πέραν των 100 χρόνων την 1.10.2011. 

Όπως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Κύπρο, παρατηρείται μια συνεχόμενη 

ροή πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις και στα παράλια. Το 2011 το ποσοστό του 

συνολικού πληθυσμού της Κύπρου που διαμένει στις πόλεις έφτασε το 67,37% του συνόλου. Η 

Επαρχία Λευκωσίας καταγράφεται ως η μεγαλύτερη σε πληθυσμό επαρχία της Κύπρου με τον 

αριθμό των ατόμων που διαμένει σε αυτή να ανέρχεται σε 330.000 κατοίκους το 2015. Ακολουθούν 

η Επαρχία Λεμεσού με 237.000 κατοίκους και η Επαρχία της Λάρνακας με 144.200 κατοίκους. Οι 

μικρότερες πληθυσμιακές επαρχίες είναι της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου και της Πάφου. Ο 

πληθυσμός που διαμένει στη Λευκωσία αντιστοιχεί στο 38,9% του συνολικού πληθυσμού του νησιού 

για το 2015 (βλ. Διάγραμμα 6.32). Στη Λεμεσό διαμένει το 27,9% του πληθυσμού του νησιού, ενώ 
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στην τρίτη μεγαλύτερη επαρχία της χώρας, στη Λάρνακα, διαμένει το 17% του συνολικού 

πληθυσμού.  

Ο πληθυσμός των πόλεων καταγράφει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα μεγάλο ποσοστό 

του πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές. Το ποσοστό αυτό ανήλθε σε περίπου 69% του συνολικού 

πληθυσμού το 2000 και την τελευταία δεκαπενταετία έχει μειωθεί κατά δυο περίπου ποσοστιαίες 

μονάδες (67% το 2015), παραμένοντας όμως σταθερά μεγαλύτερο από το ποσοστό του πληθυσμού 

που διαμένει σε αγροτικές περιοχές1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Στην Επαρχία της Λευκωσίας το 2015 από συνολικά 330.000 κατοίκους οι 241.000 ζούσαν σε αστικές 
περιοχές ενώ 88.600 ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. Στη Λεμεσό από τους συνολικά 237.000 κατοίκους 
180.000 ζουν σε αστικές περιοχές ενώ 56.700 ζουν σε αγροτικές περιοχές. Για τη Λάρνακα οι αντίστοιχοι 
αριθμοί ανέρχονται σε 84.900 (αστικές περιοχές) και 59.300 (αγροτικές περιοχές) κατοίκους αντίστοιχα. 
Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αστικού πληθυσμού την καταγράφει η Λευκωσία, που παραμένει το βασικό 
αστικό κέντρο του νησιού, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό αγροτικού πληθυσμού καταγράφεται στην επαρχία 
της Πάφου.
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3.8.3 Υγεία 

Η υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο αντιπροσωπεύει το 5,8% του ΑΕΠ το 2002, εκ των 

οποίων το 51% προήλθε από ιδιωτικούς πόρους σε σύγκριση με το μέσο όρο, μόλις το 25%, 

στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 2011, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ήταν 79 και για τις γυναίκες 82 χρόνια. Η 

βρεφική θνησιμότητα το 2002 ήταν 5 ανά 1.000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών, συγκρινόμενο 

ευνοϊκά με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες. Ο αριθμός ατόμων ανά ιατρό ανέρχεται 

σε 335. 

Μια συστηματική ανάλυση του πληθυσμού των θανάτων στον πληθυσμό των ενηλίκων 

(ηλικίας 15 - 59) που κυκλοφόρησε το 2010 στο «The Lancet» η Κύπρος αναδείχθηκε ως η 

χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στις γυναίκες και 14ο χαμηλότερο ποσοστό 

θνησιμότητας στους άνδρες. 

Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας στην Κύπρο, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόληψη 

ασθενειών και στην οργάνωση και παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και φροντίδας σε όλους τους πολίτες. 

Σε σχέση με το περιβάλλον, στόχος είναι η προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και η 

βελτίωση και προστασία έναντι των κινδύνων.  

 

3.8.4 Εκπαίδευση 

Η Κύπρος διαθέτει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που προσφέρουν τόσο δημόσια όσο και ιδιωτική εκπαίδευση. Η υψηλή ποιότητα 

της διδασκαλίας μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό με την άνω του μέσου όρου ικανότητα 

των εκπαιδευτικών, αλλά και για το γεγονός ότι σχεδόν 7% του ΑΕΠ δαπανάται για την 

εκπαίδευση που καθιστά την Κύπρο ένα από τα τρία κορυφαία κράτη πάνω στα έξοδα της 

εκπαίδευσης στην ΕΕ μαζί με τη Δανία και τη Σουηδία. 

Τα δημόσια σχολεία γενικά θεωρείται ως ισοδύναμο προς την ποιότητα της εκπαίδευσης με 

τα ιδιωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, η αξία ενός πτυχίου γυμνασίου είναι περιορισμένη από το 

γεγονός ότι οι βαθμοί λαμβάνονται υπόψη μόνο για το περίπου 25% του τελικού βαθμού για 

κάθε θέμα, με το υπόλοιπο 75% αποδίδεται από τον καθηγητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, 

σε ένα ελάχιστα διαφανή τρόπο. Τα Κυπριακά πανεπιστήμια (όπως τα πανεπιστήμια στην 
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Ελλάδα) δεν λαμβάνουν υπόψην την βαθμολογία στο σχολείο σχεδόν εξ ολοκλήρου για τους 

σκοπούς εισαγωγής σε αυτά. Ενώ το πτυχίο του γυμνασίου είναι υποχρεωτικό για τη 

συμμετοχή στο πανεπιστήμιο, η εισαγωγή στα πανεπιστήμια γίνεται αποκλειστικά με βάση 

τα αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων στο πανεπιστήμιο όπου όλοι οι υποψήφιοι στο 

πανεπιστήμιο καλούνται να λάβουν. 

Η πλειονότητα των Κυπρίων λαμβάνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση τους σε Ελληνικά, 

Αγγλικά, Τούρκικα και άλλα ευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πανεπιστήμια. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό των πολιτών (σε ηλικία εργασίας) 

που έχουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης στην ΕΕ στο 30% που είναι μπροστά από τη 

Φινλανδία με 29,5%. Επιπλέον, το 47% του πληθυσμού ηλικίας 25-34 ετών της έχουν 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 78,7 % 

των Κυπρίων φοιτητών σπουδάζει σε πανεπιστήμια έξω από την Κύπρο. 

3.8.4.1 Ποσοστό αναλφαβητισμού 

Στην Κύπρο το ποσοστό αλφαβητισμού του πληθυσμού ανέρχεται στο 98,7% (2011). Το 

μορφωτικό επίπεδο των αντρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών με ποσοστό 

αλφαβιστισμού 98,9% και 96,3%, αντίστοιχα (2003).   

 

3.8.5 Ναυτιλία 

Η Κύπρος έχει αποδειχθεί ιδανικό κέντρο για την εγκαθίδρυση ναυτιλιακών εταιριών. Είναι 

αναγκαίος ο διαχωρισμός μεταξύ των επιχειρήσεων ιδιοκτησίας σκαφών και διαχείρισης 

σκαφών. Οι πρώτοι περιορίζονται στην ιδιοκτησία, τη ναύλωση και τη λειτουργία των 

σκαφών σε διεθνή ύδατα. Οι δεύτεροι περιορίζουν τις δραστηριότητες τους στην παροχή 

ενός ευρέος φάσματος υπηρεσιών εκτός Κύπρου. Η ναυτιλία ως όρος αναφέρεται στην 

ιδιοκτησία σκαφών όχι στη διαχείριση αυτών. Ένας μεγάλος αριθμός ναυτιλιακών εταιριών 

έχει εγγραφεί στην Κύπρο και αυτήν την περίοδο ο συνολικός αριθμός σκαφών που είναι 

καταχωρημένα στο Κυπριακό νηολόγιο ανέρχεται σε 1.790 (2007). Στη βάση αυτή, η Κύπρος 

βρίσκεται στην τέταρτη θέση στον κόσμο στις εγγραφές σκαφών.  
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3.8.6 Δημόσια Υπηρεσία 

Η Κύπρος είναι ένα κράτος με μεγάλη και γραφειοκρατική δημόσια υπηρεσία. Ο ευρύτερος 

δημόσιος τομέας αυξήθηκε κατά 0,5% το 2007 σε σύγκριση με 2,2% το 2006. Στην κεντρική 

κυβέρνηση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 261 άτομα και έφτασε τους 50.829 εργαζομένους 

και στις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ελεγχόμενες από το κράτος, μειώθηκε στους 9.914 από 

9.955 εργαζόμενους το 2006. Η απασχόληση στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης έφτασε τις 

4.333, σημειώνοντας αύξηση 2,9%.  

3.8.7 Τηλεπικοινωνία και ΜΜΕ 

3.8.7.1 Εφημερίδες  

Στην Κύπρο κυκλοφορούν εννέα καθημερινές (οκτώ στα ελληνικά, μια στα αγγλικά) και οκτώ 

εβδομαδιαίες (επτά στα ελληνικά, μια στα αγγλικά) εφημερίδες. Υπάρχουν επίσης 

πολυάριθμα περιοδικά, εκ των οποίων μερικά είναι για επιχειρήσεις, μερικά από τα οποία 

είναι στα αγγλικά. Οι περισσότερες από τις καθημερινές εφημερίδες ανήκουν ή συνδέονται 

με διάφορα πολιτικά κόμματα, τα οποία και απεικονίζουν τις πολιτικές απόψεις και 

συγχρόνως το όριο εν μέρει της έκφραση της άποψης.  

 

3.8.7.2 Τηλεόραση 

Στην Κύπρο, υπάρχουν δύο κρατικά τηλεοπτικά κανάλια και πέντε ιδιωτικά. Επίσης, 

υπάρχουν τρεις κρατικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και έξι ιδιωτικοί. Ακόμη υπάρχουν, περίπου 

40 τοπικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί. 

 

3.8.7.3 Μέσα Διαδικτύου 

Τα περισσότερα από τα σημαντικά μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα στη Δημοκρατία της Κύπρου, 

έχουν τις δικές τους ιστοσελίδες, καθώς το Διαδίκτυο γίνεται όλο και πιο σημαντικό για την 

αγορά των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τη CIA Factbook, υπήρχαν 150.000 χρήστες του 

Διαδικτύου, 11 Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου [ISPs] στη Δημοκρατία της Κύπρου το 2006. 

Αν και το e-shopping είναι πολύ περιορισμένο, η λειτουργία e-banking γίνεται ολοένα και πιο 

δημοφιλής και διαδεδομένη. 
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3.8.8 Πολιτιστική κληρονομιά - Αρχαιολογικοί χώροι  

Με τον όρο «Πολιτιστική Κληρονομιά» νοείται το σύνολο των υλικών ενδείξεων τα οποία 

κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν και τα οποία αποτελούν το απόθεμα της ανθρώπινης 

εμπειρίας, παρέχοντας σε κάθε τόπο την ταυτότητά του (Thesaurus, European Heritage 

Network, Συμβούλιο της Ευρώπης). 

 
Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει τα στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, όπου καταγράφονται ως σημαντικότερα στοιχεία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς τα εξής: 

• τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, 

• οι συμπαγείς παραδοσιακοί πυρήνες ή τμήματά τους, 

• οι ιστορικές/ παραδοσιακές οικοδομές, 

• τα ιστορικά στοιχεία, 

• οι χώροι λατρείας, 

• τα στοιχεία τεχνολογικού ενδιαφέροντος, 

• το πολιτιστικό και το φυσικό τοπίο, καθώς και 

• άλλα αξιόλογα κτίσματα ή χώροι που καθορίζονται ως Ελεγχόμενες Περιοχές ή Περιοχές 

Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως). 

 
Η Κύπρος στο σύνολό της  χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πλούσιου πολιτιστικού 

περιβάλλοντος με μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, αρχιολογικούς χώρους και μουσεία. 

Στα μνημεία που έχουν ανακυρηχθεί από την UNESCO ως μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς, συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, οι αρχιότητες της Πάφου, η νεολιθική 

Χοιροκοιτία και οι 10 Βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους. Οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα 

ιστορικά κέντρα πόλεων αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Με βάση τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικά μνημεία, όπως 

εκκλησίες και τζαμιά, κηρύσσονται ως Αρχαία Μνημεία, ενώ οι περιοχές γύρω από τα Αρχαία 

Μνημεία καθορίζονται ως Ελεγχόμενες Περιοχές. Παράλληλα, ο περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμος προνοεί για την κήρυξη οικοδομών που παρουσιάζουν ειδικό 

αρχιτεκτονικό, ιστορικό, κοινωνικό ή άλλο ειδικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα ως Διατηρητέες, 

από τον Υπουργό Εσωτερικών. 
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Με βάση τα Τοπικά Σχέδια, περιοχές στις οποίες υπάρχουν σε σημαντική συχνότητα 

οικοδομές ή άλλα ανθρωπογενή στοιχεία κοινωνικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, 

αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού ή άλλου ενδιαφέροντος ή περιοχές με αξιόλογο φυσικό 

περιβάλλον, καθορίζονται ως «Περιοχές Ειδικού Χαρακτήρα» (ΠΕΧ). Χαρακτηριστικές ΠΕΧ 

που εντοπίζονται στο χερσαίο τμήμα της παράκτιας περιοχής είναι τα παραδοσιακά κέντρα/ 

οικισμοί, καθώς και άλλες περιοχές όπως η περιοχή με έντονες τοπογραφικές ιδιομορφίες 

(ανατολικά του Περιφερειακού Πάρκου Ποτίμων) στην Κισσόνεργα και ο χώρος της αρχαίας 

Αμαθούντας στον Άγιο Τύχωνα. 

Τόσο τα Τοπικά Σχέδια, όσο και η Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο θέτουν ως βασικούς 

στόχους για την πολιτιστική κληρονομιά, μεταξύ άλλων, τα εξής: (α) την προστασία, 

διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη, τόσο του συνόλου της, όσο και των επιμέρους 

στοιχείων της, ανεξάρτητα από την ιστορική περίοδο, το αρχιτεκτονικό στυλ και το 

κοινωνικό/ εθνικό/ θρησκευτικό υπόβαθρο, (β) τη βελτίωση και αναβάθμιση του δομημένου 

και ελεύθερου χώρου στους παραδοσιακούς πυρήνες και (γ) την ανάδειξη των Αρχαίων 

Μνημείων και την απόδοση σε αυτούς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού 

ρόλου στη σύγχρονη κοινωνία. 
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4. ΚΥΠΡΟΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

4.1 Εισαγωγή 

 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πρόκληση του 21ου αιώνα για την 
ανθρωπότητα. Από το 1950 μέχρι σήμερα πολλές από τις παρατηρούμενες 
ατμοσφαιρικές και κλιματικές παραμέτρους παρουσιάζουν αλλαγές άνευ προηγουμένου 
σε πλαίσιο δεκαετιών έως και χιλιετιών. Οι μετρούμενες τιμές της θερμοκρασίας, τόσο 
της ατμόσφαιρας όσο και των ωκεανών, παρουσιάζουν αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ενώ το ποσοστό του χιονιού και του πάγου έχει αντίστοιχα μειωθεί. Το γεγονός αυτό 
ενισχύεται από το ότι το έτος 2016 καταγράφηκε ως το θερμότερο στη σύγχρονη ιστορία 
του πλανήτη, αφότου άρχισε η τήρηση αρχείων στα τέλη του 19ου αιώνα.  
 
Ως κυριότερο αίτιο της παρατηρούμενης αύξησης της θερμοκρασίας, των ακραίων 
καιρικών φαινομένων όπως είναι οι πλημμύρες, οι καύσωνες, οι έντονες περίοδοι 
ξηρασίας και της απώλειας της βιοποικιλότητας θεωρείται η ανθρώπινη δραστηριότητα η 
οποία αυξάνει με επιταχυνόμενους ρυθμούς τις συγκεντρώσεις των αερίων του 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.  
 
Μάλιστα, για να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2°C 
σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου θα πρέπει άμεσα να περιοριστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, διαφορετικά τα 
αποτελέσματα θα είναι μη αναστρέψιμα. Η Συμφωνία του Παρισιού (ως αποτέλεσμα της 
21ης  Συνόδου των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή), έθεσε ένα γερό θεμέλιο για τη μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και ανθεκτική ως προς τις αλλαγές του κλίματος και συμβάλλει συνεπώς στην 
εξασφάλιση ενός μέλλοντος με περισσότερη ασφάλεια, υγεία και ευημερία για όλους 
τους πολίτες.  
 

 

4.2 Κύπρος και Κλιματική αλλαγή  

Το κλίμα στην Κύπρο χαρακτηρίζεται γενικά από ήπιους βροχερούς χειμώνες, 
περιστασιακές ξηρασίες και μακρά, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. Πρόσφατες μελέτες για 
το παρόν και το μελλοντικό κλίμα έχουν δείξει ότι η Ανατολική Μεσόγειος 
συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες περιοχές στην κλιματική αλλαγή και αναμένεται να 
επηρεαστεί σχετικά έντονα από την προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και τις 
αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.  
 
Η Κύπρος ως άγονο και ημιάγονο νησί της Μεσογείου πλήττεται ήδη από τις κλιματικές 
αλλαγές και τις αρνητικές επιπτώσεις τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας 
της. Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα παρατηρήθηκε ότι το κλίμα του νησιού 
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άλλαξε με τη βροχόπτωση να μειώνεται με ρυθμό 1 mm ανά έτος, ενώ η μέση 
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0.5°C. Η μείωση των βροχοπτώσεων και η αύξηση της 
θερμοκρασίας είχαν αρνητικές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα των φυσικών υδάτινων 
πόρων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 40% από τις εκτιμήσεις που έγιναν το 1970. Ακραία 
καιρικά φαινόμενα, ειδικά οι ξηρασίες είναι πιο συχνές από ό,τι πριν, με την ξηρασία 
που προκαλεί η έλλειψη νερού να έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία, την 
κοινωνική ζωή και το περιβάλλον. Η μη βιώσιμη εξάντληση των υπόγειων υδάτων που 
προκαλείται από την ανεξέλεγκτη άντληση νερού σε πολλές περιοχές έχει οδηγήσει σε 
θαλάσσια διείσδυση σε υπόγειους υδροφορείς και την επιδείνωση της ποιότητας του 
νερού που αντλείται. 
 
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των βροχοπτώσεων 
και αύξηση της θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια που θα οδηγήσει σε υψηλότερη 
εξάτμιση, ξηρότερες συνθήκες και επιδείνωση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η μη 
βιώσιμη εξάντληση των υπόγειων υδάτων είναι πιθανό να επιδεινωθεί με τη μείωση της 
διείσδυσης των επιφανειακών υδάτων στην περιοχή της Μεσογείου. Επιπλέον, η αύξηση 
της διείσδυσης αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς από την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας θα μειώσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα χρήσιμων υπόγειων υδάτων. Η 
γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια αναμένεται να απειληθούν. Επιπλέον, η ζήτηση για 
νερό θα αυξηθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα η ζήτηση νερού για τις 
καλλιέργειες. Με την αυξανόμενη εξάρτηση από τον κλιματισμό, τα συχνότερα κύματα 
καύσωνα στη διάρκεια του καλοκαιριού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη 
ζήτηση για παραγωγή ενέργειας και να προκαλέσει ακόμα και απώλειες ζωών, αν 
αποτύχει η τροφοδοσία. Η μετανάστευση από αγροτικές σε αστικές περιοχές είναι 
πιθανόν να αυξηθεί σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς πολλά αγροτικά 
εισοδήματα θα είναι λιγότερο βιώσιμα. Τα χαρακτηριστικά των ασθενειών είναι πιθανό 
να αλλάξουν, καθιστώντας πιο δύσκολο τον έλεγχό τους. Οι κλιματικές αλλαγές 
αναμένεται να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία μέσω της αύξησης της θνησιμότητας 
από θερμοπληξία, τροπικές ασθένειες, όπως η ελονοσία, και την αστική ατμοσφαιρική 
ρύπανση. 
 
Λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να υπάρξει και  αύξηση στη συχνότητα και την 
ένταση των πυρκαγιών. Αυτό το σενάριο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τα 
δάση, τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.  
 
Κατά τα προσεχή έτη, η Κύπρος δεν αναμένεται να γίνει πολύ ευάλωτη στις πλημμύρες 
από τη θάλασσα. Ωστόσο, η παράκτια ζώνη της Κύπρος θεωρείται ως μια πολύτιμη και 
ευάλωτη περιοχή. Αυτή η ζώνη, στην οποία λαμβάνει χώρα η περισσότερη αστική 
ανάπτυξη και οικονομική δραστηριότητα, καλύπτει το 23% της έκτασης του συνόλου της 
χώρας, το 50% του συνολικού πληθυσμού και τρεις από τις τέσσερις μεγάλες πόλεις, ενώ 
το 90% της τουριστικής βιομηχανίας βρίσκεται στην ακτογραμμή. Επιπλέον, ένα μεγάλο 
ποσοστό του «φυσικού κάλλους» του νησιού βρίσκεται εκεί, επίσης, κοντά σε παράκτιες 
περιοχές. Το πιο ευάλωτο μέρος από αυτή την άποψη είναι η χαμηλού υψομέτρου 
περιοχή της Λάρνακας που βρίσκεται στη νότια ακτή του νησιού. Η διάβρωση αποτελεί 
μεγαλύτερη απειλή από τις πλημμύρες, ιδίως για τις με άμμο και χαλίκι παραλίες του 
νησιού. Αυτή τη στιγμή, το 38% της ακτογραμμής υπόκειται ήδη σε διάβρωση, ως επί το 
πλείστον αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η εξόρυξη στις παραλίες, 
τα φράγματα, η παράνομη κατασκευή κυματοθραυστών και η αστικοποίηση. Με μια 
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άνοδο της στάθμης της θάλασσας, το πρόβλημα της διάβρωσης θα μπορούσε να 
επιδεινωθεί σε αυτούς τους τομείς, προκαλώντας απειλές για την ασφάλεια των 
υποδομών, όπως το αεροδρόμιο της Λάρνακας, σταθμούς αφαλάτωσης και μονάδες 
παραγωγής ενέργειας, αυξάνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από πιθανές 
καταιγίδες και την οικονομική ζήτηση προστασίας των ακτών. Οι πεδινές περιοχές θα 
είναι πολύ επιρρεπείς σε επιπτώσεις ανόδου της στάθμης της θάλασσας και θα 
απειλούνται με τον κίνδυνο πλημμυρών και μεγαλύτερη έκθεση σε θύελλες. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο, είναι σημαντικό ότι, εκτός από μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών, τα μέτρα προσαρμογής θα πρέπει να προσδιοριστούν και να 
εφαρμοστούν για τα φυσικά όσο και τα ανθρώπινα συστήματα για την ανάπτυξη 
κατάλληλων προσαρμοστικών απαντήσεων για την αποφυγή των κινδύνων που θέτει η 
κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η προσαρμογή θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής 
και οικονομικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων, τη μείωση του ευάλωτου χαρακτήρα 
τους και την εξάλειψη, στο μέτρο του δυνατού, των ακραίων κλιματικών 
φαινομένων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γίνει προγραμματισμός για τις 
προσαρμοστικές στρατηγικές σε εθνικό επίπεδο και να λάβει χώρα συστηματική εργασία 
για την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων, ώστε η Κύπρος να είναι σε θέση και έτοιμη 
να ανταποκριθεί στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 
 

 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

4.8 

 

4.3 Εθνικοί Στόχοι  

Εθνικοί Στόχοι που έχουν τεθεί ή πρέπει να επιτευχθούν για την αντιμετώπιση και 
προσαρμογή στην Κλιματική αλλαγή 

▪ Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

Ο δεσμευτικός εθνικός στόχος της Κύπρου για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 2018/842 είναι η μείωσή τους κατά τουλάχιστον 24% σε 
σχέσεις με τις αντίστοιχες εκπομπές του 2005. Οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες για 
την παρακολούθηση και την επανεξέταση στο πλαίσιο του under ESR θα εναρμονιστούν 
για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με τον Κανονισμό [] για τη διακυβέρνηση.  
 

▪ Κανονισμός LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry 

Μέγιστο ποσό αποζημίωσης που διατίθεται στο πλαίσιο της διαχειριζόμενης ευελιξίας 
δασικής γης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) για την Κύπρο:  
i. 0,15 για τις αναφερόμενες μέσες απορροφήσεις από καταβόθρες από δασικές 
εκτάσεις για την περίοδο 2000 έως 2009 σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 ανά 
έτος,  
ii. 0,03 όσον αφορά το όριο αποζημίωσης που εκφράζεται σε εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου CO2 για την περίοδο 2021 έως 2030  

 
 

4.3.1 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Όπως αναφέρεται στην Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή, μέρος της προσπάθειας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι ο 
μετριασμός του προβλήματος, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών, 
πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα ένα σχέδιο το οποίο να περιλαμβάνει τα μέτρα τα οποία 
θα ληφθούν για μείωση των εκπομπών, τον αρμόδιο για υλοποίηση των μέτρων, το 
κόστος υλοποίησης των μέτρων και τον τρόπο υλοποίησης των μέτρων. 
 
Όπως ορίζεται και στη Συμφωνία του Παρισιού (σε παγκόσμια κλίμακα), ο στόχος είναι η 
διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη  σε επίπεδα κατώτερα των 2οC 
και προσπάθεια του περιορισμού της στον 1,5οC. Ως εκ τούτου οι παγκόσμιες εκπομπές 
θα πρέπει να φτάσουν στα ανώτατα επίπεδά τους το συντομότερο δυνατόν και στη 
συνέχεια να μειωθούν ταχέως, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ εκπομπών και 
καταβοθρών διοξειδίου κατά το δεύτερο ήμισυ του αιώνα., με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα. Η Συμφωνία επισημαίνει επίσης τη σημασία των δράσεων προσαρμογής, 
ορίζοντας μακροπρόθεσμο στόχο για την προσαρμογή, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα και να περιοριστεί η ευπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Τον πυρήνα της Συμφωνίας αποτελεί μια νομικά δεσμευτική διάταξη, σύμφωνα με την 
οποία κάθε Μέρος οφείλει να καταρτίσει να παρουσιάσει και να τηρήσει όσο το δυνατόν 
πιο φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών, τις ούτω καλούμενες «εθνικά καθορισμένες 
προθέσεις συνεισφοράς για τον μετριασμό», στις οποίες θα αποτυπώνεται η πρόοδος με 
την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτών των 
προθέσεων συνεισφοράς, τα Μέρη θα εφαρμόσουν εγχώρια μέτρα μετριασμού. 
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4.3.1.1 Νέα δεδομένα στην εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της 

ικανότητας προσαρμογής και της ευπάθειας της Κύπρου 
 
Μέσα από έρευνα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, προκύπτουν σημαντικά νέα 
ευρήματα τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και την αποδοτικότητα των 
γεωργικών οικοσυστημάτων βιολογικής βιολογικής και συμβατικής γεωργίας στο 
κριθάρι. Ειδικότερα από τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ORGANIKO φαίνεται ότι η 
χρήση εναλλακτικών στρατηγικών θρέψης μπορεί να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου, χωρίς τη σημαντική μείωση της παραγωγικότητας των 
οικοσυστημάτων. Μέσα από το έργο DIVERSEIFOOD και της εφαρμογής καινοτόμων 
μεθόδων βελτίωσης φυτών έχουν δημιουργηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα πληθυσμοί 
καλαμποκιού με αυξημένη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της Κύπρου. 
 
Τα ευρήματα αυτά και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, είναι πολύ σημαντικά για την 
Κυπριακή Δημοκρατία και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για την εξαγωγή καθολικών 
για τη χώρα συμπερασμάτων για την προσαρμογή της πρωτογενούς παραγωγής στην 
κλιματική αλλαγή. 
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4.3.2 Πρώτο Στρατηγικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

 

Το πρώτο Στρατηγικό Σχέδιο για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου, εκπονήθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατόπιν ανάθεσης 

από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το 2002. 

 

Το Σχέδιο περιελάμβανε: 

• υπολογισμό των εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Κύπρου για το 1990-1998, 

• εκτίμηση της εξέλιξης των εκπομπών για τη χρονική περίοδο έως το 2020, 

• αξιολόγηση των προοπτικών περιορισμού των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου, 

• ανάλυση κόστους οφέλους από την εφαρμογή διαφόρων μέτρων μείωσης των 

εκπομπών. 

 

Ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι ο τομέας της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής 

ενέργειας πρέπει να αποτελέσει τη βάση επίτευξης των στόχων του Σχεδίου, με 

προγράμματα και μέτρα που αποτελούν, ήδη, μέρος της ενεργειακής πολιτικής, όπως: 

α) Την κατασκευή νέων συμβατικών μονάδων που θα εγκατασταθούν στο σύστημα με 

καύσιμο το φυσικό αέριο, 

β) Την απόσυρση παλαιών μονάδων ατμοστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

γ) Την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, 

δ) Την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων στον οικιακό – τριτογενή τομέα που θα 

στοχεύουν στη διείσδυση αποδοτικότερων ηλεκτρικών συσκευών καθώς και τη 

βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων 

Σημαντικό ρόλο αξιολογήθηκε πως έπρεπε να διαδραματίσει και ο τομέας των 

μεταφορών, κυρίως μέσω της ενθάρρυνσης της χρήσης των μέσων μαζικής 

μεταφοράς, της προώθησης της χρήσης μικρού κυβισμού οχημάτων, της συστηματικής 

συντήρησης των οχημάτων, κλπ.  

  

Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από Πρόταση που υποβλήθηκε 

από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενέκρινε, στις 

γενικές του αρχές, το Στρατηγικό Σχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να συντονίσει τη σταδιακή υλοποίησή του, σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
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και αφού αυτό διαφοροποιηθεί λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις των 

διαφόρων φορέων. 

Η περίληψη του Πρώτου Στρατηγικού Σχεδίου μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. 

 

4.3.3 Πολιτικές και μέτρα 

Από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το στρατηγικό σχέδιο αντικαταστάθηκε 

από τις "πολιτικές και μέτρα" που υποβάλλονται κάθε δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αρχίζοντας από το 2005. 

 

4.3.4 Επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου 

 

 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διακυβέρνηση 

της Ενεργειακής Ένωσης ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, το Προσχέδιο του Ενοποιημένο Εθνικό Σχέδιο για 

το Κλίμα και την Ενέργεια, για το οποίο ετοιμάζεται η παρούσα Στρατηγική μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

Για την ετοιμασία και την εφαρμογή του, υλοποιείται η απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου αρ. 83.709 ημερομηνίας 15/11/2017 «Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για 

το Κλίμα και την Ενέργεια – Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021-2030». 

 

Η δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης φαίνεται στην Εικόνα 4.1 που 

ακολουθεί. 

 

4.3.5 Αξιολόγηση μέτρων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού για επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για το 2030 (-24% σε σχέση με το 2005 από τους τομείς εκτός Συστήματος 

Εμπορίας Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, δηλαδή γεωργία, απόβλητα, 

μεταφορές, βιομηχανία, κτήρια) αλλά και της επιλογής δράσεων για χρηματοδότηση 

από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 
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εκπονήθηκε μελέτη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου1, η οποία στόχο είχε να 

παρουσιάσει η οικονομικότερα βέλτιστες επιλογές δράσεων για μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1  Δομή του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης 

 

4.3.6 Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα 2021-2030 

 

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2014 

συμφωνήθηκε το πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Το 2016 η 

 
1 EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF POSSIBLE CLIMATE CHANGE MITIGATION POLICIES AND 
MEASURES, Energy and Environmental Economics and Policy Group, Cyprus University of technology, 
Contract No. SRSS/C2017/024, May 2018 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε Πρόταση Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης. Στόχος της Πρότασης είναι να θεσπιστεί το κανονιστικό πλαίσιο 

διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης για τις πέντε διαστάσεις της. Ο εν λόγω 

Κανονισμός (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1999) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

ΕΕ στις 21/12/2018. Βάσει του εν λόγω Κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

υποβάλλουν ενοποιημένα σχέδια και εκθέσεις για την Ενέργεια και το Κλίμα στην 

Επιτροπή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την 

ενέργεια και το κλίμα της Κύπρου υποβλήθηκε στις 24/1/2019 περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Το τελικό Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2019. 

 

4.3.7 Κανονισμός LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) 

 

▪ Κανονισμός LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry 

Μέγιστο ποσό αποζημίωσης που διατίθεται στο πλαίσιο της διαχειριζόμενης ευελιξίας 
δασικής γης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο β) για την 
Κύπρο:  

i. 0,15 για τις αναφερόμενες μέσες απορροφήσεις από καταβόθρες από δασικές 
εκτάσεις για την περίοδο 2000 έως 2009 σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 
ανά έτος,  

ii. 0,03 όσον αφορά το όριο αποζημίωσης που εκφράζεται σε εκατομμύρια τόνους 
ισοδύναμου CO2 για την περίοδο 2021 έως 2030  
 

4.3.8  Εθνικό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής της Κύπρου, έγινε 

αξιολόγηση και επιλογή των κυριότερων μέτρων (ενδεικνυόμενα μέτρα προσαρμογής). 

Η εν λόγω αξιολόγηση και επιλογή στηρίχθηκε στην εκτίμηση των επιπτώσεων και 

στην ικανότητα προσαρμογής στην χρήση του λογισμικού πολυκριτηριακής ανάλυσης, 

στις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και στην εκτίμηση του κινδύνου 

των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής της Κύπρου. 

Τα κυριότερα μέτρα που προτάθηκαν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων και την 

προσαρμογή της Κύπρου στην κλιματική  αλλαγή συνοψίζονται στον Πίνακα 4.1 που 

ακολουθεί. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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Πίνακας 4.1 Μέτρα και δράσεις προσαρμογής της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή  

α/α Μέτρο 
Σχέση με Κλίμα-

Ενέργεια * 
Περιγραφή 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
1 Συντήρηση και επιδιόρθωση των συστημάτων μεταφοράς νερού και 

της σχετικής υποδομής 

Εμ 

Οι απώλειες νερού στα δίκτυα διανομής νερού, ειδικά στις αγροτικές 
περιοχές είναι αρκετά ψηλές. Οι θεωρούμενες ως απώλειες νερού 
στα δίκτυα, γνωστές και ως μη τιμολογημένο νερό στα δίκτυα 
διανομής των κύριων αστικών περιοχών, εκτιμάται ότι κυμαίνεται 
από 15% έως 20%  και στις αγροτικές περιοχές από 20% έως 30%. Η 
εξοικονόμηση νερού από την αντικατάσταση των δικτύων αναμένεται 
να είναι πολύ αποτελεσματική σε σχέση με άλλα μέτρα 
εξοικονόμησης. Από έρευνα που έγινε την περίοδο 2009-2010 για τα 
δίκτυα υδατοπρομήθειας των δήμων που δεν εξυπηρετούνται από 
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, διαπιστώθηκε ότι έχουν 
αντικατασταθεί πάνω από 80% των δικτύων στο 63,4% των δήμων. 
Προτείνεται η συνέχιση της αντικατάστασης και επιδιόρθωσης όλων  
των παλιών και ανεπαρκώς συντηρημένων δικτύων διανομής νερού 
και η ανίχνευση των διαρροών με υιοθέτηση κατάλληλων 
τεχνολογιών.  

2 Έλεγχος και αποφυγή των υδροβόρων απαιτήσεων σε όλες τις 
περιοχές με ανεπαρκείς υδατικούς πόρους 

Εμ 

- Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων αδειοδότησης και 
απαγόρευσης υδροβόρων αναπτύξεων / εγκαταστάσεων και, 

- Ανάπτυξη και εξέταση σεναρίων προσαρμογής για τον έλεγχο 
υδροβόρων εγκαταστάσεων σε περιοχές με ανεπαρκείς 
υδατικούς πόρους 

3 Ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης νερού στα κτίρια, την γεωργία και 
την βιομηχανία 

Αμ 

Ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης νερού στα κτίρια, τη βιομηχανία και 
τη γεωργία (π.χ. πιο αποδοτικές οικιακές συσκευές, ανακύκλωση 
νερού στις βιομηχανίες, προώθηση Βελτιωμένων Συστημάτων 
Άρδευσης στις καλλιέργειες). Εισήγηση για υποχρεωτική υιοθέτηση 
του μέτρου από όλες τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και το 
δημόσιο τομέα και παροχή κινήτρων στον οικιακό τομέα και στις 
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (παροχή δωρεάν εξοπλισμού), 
επιδότηση, εκπτώσεις τελών και φόρων). Υποχρεωτική για νέα κτίρια. 

4 Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων αστικής 
προέλευσης μόνο μετά από αυστηρό έλεγχο της καταλληλόλητάς τους 

Εμ 
Η Κυβέρνηση πρέπει να παρέχει, το συντομότερο δυνατόν, τις 
απαραίτητες υποδομές για να διαθέσει τα επεξεργασμένα αστικά 
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λύματα για άρδευση χώρων πρασίνου, αθλητικών γηπέδων και 
συγκεκριμένων καλλιεργειών σε εθνική κλίμακα. Επίσης, για το 
ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου κατασκευαστούν οι σχετικές 
υποδομές, προτείνεται να διεξαχθεί μια ανάλυση κόστους-οφέλους 
για τη μεταφορά των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων με 
βυτιοφόρα από περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο διανομής. Για τη 
διανομή τους μέσω δικτύου, πρέπει να διεξαχθούν μελέτες για τον 
προσδιορισμό των απαιτήσεων σε υποδομές. 

5 Περιοδικές αναθεωρήσεις της προόδου και των προτεραιοτήτων και 
ανάλογη προσαρμογή των στόχων, μέσω πόρων λαμβάνοντας υπόψη 
την κλιματική αλλαγή 

Εμ 

Οι περιοδικές αναθεωρήσεις της υδατικής πολιτικής και κατ’ 
επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης  της Λεκάνης Απορροής της 
Κύπρου, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, τόσο κατά το στάδιο της παρακολούθησης και 
της αξιολόγησης της κατάστασης των υδάτων, όσο και κατά το στάδιο 
του σχεδιασμού και της επιλογής των μέτρων προσαρμογής. 

6 Επέκταση της χρήσης μετρητών παροχής νερού 

Εμ 

Επέκταση της χρήσης μετρητών παροχής νερού και παράλληλη 
επέκταση της καταμέτρησης της «πίεσης». Εγκατάσταση μετρητών 
παροχής νερού σε όλους τους χρήστες και παρόχους νερού καθώς και 
η παράλληλη εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτόματης 
συγκεντρωτικής συλλογής και αξιολόγησης των μετρήσεων των 
μετρητών για αποτελεσματική παρακολούθησή τους. 

7 Εφαρμογή και τακτικές αναθεωρήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης 
Ξηρασίας 

Αμ 

Α. Υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων για την εφαρμογή του 
Σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας / λειψυδρίας 
Β. Εφαρμογή και ενδυνάμωση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 
(early warning systems) 
Γ. Περιοδική επαναξιολόγηση των δεικτών και των ορίων που τους 
έχουν αντιστοιχηθεί. 

ΕΔΑΦΗ 

1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Μέτρων για την καταπολέμηση της 
απερήμωσης στη Κύπρο 

Εμ 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου Μέτρων για την καταπολέμηση της 
απερήμωσης στη Κύπρο 

2 Συνέχιση και αύξηση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων μέσα από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

Εμ 
Προστασία του εδάφους μέσω της προώθησης αγροπεριβαλλοντικών 
μέτρων. 

3 Έλεγχος της παράνομης και ελεύθερης βόσκησης με την επαναφορά 
της αγροφυλακής, εκσυγχρονισμό του Νόμου περί Αιγών και επέκτασή 
του σε όλες τις περιοχές της Κύπρου 

Κ 

Αναθεώρηση του Νόμου περί Αιγών προκειμένου να εξυπηρετεί την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και 
ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος. 

⎯ Έλεγχος της βόσκησης με αδειοδότηση ανάλογα με την φέρουσα 
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ικανότητα κάθε περιοχής. 

⎯ Διεξαγωγή μελετών για τον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας 
σε ευαίσθητες περιοχές. 

⎯ Επαναφορά και εφαρμογή του θεσμού του αγροφύλακα ο οποίος 
θα έχει την αρμοδιότητα, εκτός των άλλως, να ελέγχει την 
παράνομη ελεύθερη βόσκηση. 

⎯ Έλεγχος της παράνομης βόσκησης σε κρατικά δάση. 

⎯ Συνδυασμός με αντισταθμιστικά μέτρα για τους κτηνοτρόφους. 

4 Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίου για την αειφόρο χρήση της γης 

Εμ 

Αντιμετώπιση της διάβρωσης των εδαφών με την εφαρμογή ενός 
σχεδίου αειφορικής χρήσης γης όπου οι εκτάσεις στις οποίες δεν 
εξασφαλίζεται η βιώσιμη εκμετάλλευση της γης αποδίδονται στην 
κτηνοτροφία ή στη δασοπονία ανάλογα με τις δυνατότητές τους. 
Κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχέδιο είναι η κλίση, 
το βάθος, ο τύπος, η δομή, η αντοχή του εδάφους στη διάβρωση και 
η ποιότητα / γεωργική αξία του εδάφους. 

ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ 

1 Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των ευπαθών στην κλιματική 
αλλαγή  παράκτιων περιοχών 

Εμ 

Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των εδαφών που θα 
διαβρωθούν ή θα προσχωθούν μέχρι τα έτη του 2050 και 2100 με 
βάση διαφορετικά κλιματικά σενάρια, έτσι ώστε να γίνει μια 
εκτίμηση των απωλειών γης εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της 
θάλασσας, της διάβρωσης του εδάφους και της πιθανής δράσης 
κυματικών καταιγίδων, σε παράκτιες περιοχές της Κύπρου, οι οποίες 
παρουσιάζουν αυξημένη τρωτότητα (είτε λόγω χαμηλής κλίσης του 
εδάφους, είτε λόγω υψηλών ρυθμών διάβρωσης). Επίσης, στα 
πλαίσια της μελέτης αυτής θα αναπτυχθούν κατάλληλες βάσεις 
δεδομένων με ψηφιακές χαρτογραφήσεις των ακτών προκειμένου να 
παρακολουθούνται πιο αποτελεσματικά οι πιέσεις αυτές. Στη 
συνέχεια θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη παρθεί και 
θα αναδειχθούν επιπρόσθετα απαιτούμενα μέτρα. 

2 Έρευνα για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και συνυπολογισμός 
των αποτελεσμάτων σε υφιστάμενες και νέες παράκτιες υποδομές 

Εμ 

Το μέτρο αυτό προβλέπει τη διεξαγωγή έρευνας για την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας στην Κύπρο, την αύξηση των σημείων 
παρακολούθησης και την εφαρμογή σχετικών μοντέλων 
προσομοίωσης λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους χάρτες χρήσης 
γης. Επίσης, προκειμένου τα έργα προστασίας των ακτών  να είναι 
αποτελεσματικά και στο μέλλον σε μια πιθανή άνοδο της στάθμης της 
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θάλασσας, προτείνεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες (π.χ., 
ανύψωση, επιδιόρθωση, χρήση πιο ανθεκτικών υλικών, κατάλληλος 
σχεδιασμός) για να προσαρμοστούν τα έργα αυτά στην υψηλότερη 
αναμενόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 

3 Εκπόνηση και εφαρμογή Στρατηγικού Πλαισίου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών. Δημιουργία και εφαρμογή πλαισίου για 
τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό 

Εμ 
Εκπονείται 

4 Δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από τη 
διάβρωση των ακτών, περιλαμβανομένης της κατασκευής 
κυμματοθραυστών καθώς και μέτρων για μετριασμό των επιπτώσεων 
των φραγμάτων στα παράκτια οικοσυστήματα (π.χ. δράσεις 
μεταφοράς ιζυμάτων από τα φράγματα στην παραλία, δράσεις 
προστασίας των ποτάμιων οικοσυστημάτων κλπ.) 

Αμ 

Εκπονείται 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

1 Προστασία, διατήρηση και σωστή διαχείριση των σημαντικών 
φυσικών υγροβιότοπων της Κύπρου 

Αμ 

Δράσεις για την ενίσχυση και προστασία των υγροτοπικών ποτάμιων 
(κυρίως εκβολές) και παράκτιων οικοσυστημάτων, με έμφαση στο 
σύμπλεγμα των Αλυκών της Λάρνακας, τις λίμνες Παραλιμνίου και 
Ορόκλινης που αποτελούν τους τρεις κύριους φυσικούς 
υγροβιότοπους της Κύπρου, καθώς και παράκτιων οικοτόπων, κυρίως 
αμμοθίνες. 

2 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα (τύποι 
οικοσυστημάτων, οικότοποι, πληθυσμιακά δεδομένα, κατανομή 
πληθυσμών, γενετική πολυμορφία) των ειδών που διαβιούν στην 
Κύπρο, με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και ευάλωτα είδη και των 
ενδιαιτημάτων των ειδών 

Εμ 

Με το μέτρο αυτό προτείνεται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής και 
διαδικτυακής βάσης δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται στοιχεία 
για τους πληθυσμούς, την κατανομή και τη γενετική των ειδών που 
διαβιούν στην Κύπρο, με έμφαση στα ενδημικά, σπάνια και ευάλωτα 
είδη και είδη προτεραιότητας καθώς και των τύπων οικοτόπων 
κυρίως των οικοτόπων προτεραιότητας και των οικοτόπων των ειδών. 

3 Σχέδια δράσης για την προστασία των απειλούμενων ειδών και των 
ενδιαιτημάτων τους  

Αμ 

Το μέτρο αυτό προβλέπει την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης για 
τους οικοτόπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου, με 
έμφαση στα απειλούμενα και σε εκείνα που θεωρούνται ως 
περισσότερο τρωτά / ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και την 
πιθανή αναπροσαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων δράσης που είναι 
ήδη διαθέσιμα, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο της 
κλιματικής αλλαγής. 

4 Προώθηση της έρευνας σε θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα 
και την κλιματική αλλαγή 

Αμ 
Στο πλαίσιο του μέτρου αυτού προτείνεται η προώθηση της έρευνας 
σε θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

4.18 

 

μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:  

⎯ Μελέτη για την τρωτότητα των οικοσυστημάτων υπό το πρίσμα 
της κλιματικής αλλαγής 

⎯ Παρακολούθηση των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 

⎯ Παρακολούθηση της φαινολογίας των ειδών στην κλιματική 
αλλαγή 

⎯ Παρακολούθηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη 
δραστηριότητα των μικροοργανισμών στους οποίους οφείλονται 
οικοσυστημικές υπηρεσίες 

⎯ Παρακολούθηση ιδιαίτερα των τρωτών / ευαίσθητων τύπων 
οικοτόπων και ειδών και των ενδιαιτημάτων τους 

⎯ Ένταξη θεμάτων έρευνας για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στη βιοποικιλότητα και την προσαρμογή, στις 
προτεραιότητες των σχετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και 
ερευνητικών ινστιτούτων της χώρας και σε άλλα 
συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα 

⎯ Δέσμευση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση 
της έρευνας 

5 Στο πλαίσιο του CYADAPT προτείνονται μέτρα που σχετίζονται με την 
αποδοτικότητα των προστατευόμενων περιοχών και του Δικτύου 
Natura 2000  υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής:  
- Ενημέρωση και αξιολόγηση του οικολογικού αρχείου βάσης 

δεδομένων (BIOCYPRUS) για το Δίκτυο Natura 2000, 
- Διατήρηση ή ενδυνάμωση της οικολογικής συνοχής, κυρίως μέσω της 
διασυνδεσιμότητας 

Εμ 

Με τα μέτρα αυτά προτείνεται: 

⎯ Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του υφιστάμενου δικτύου 
Natura 2000 υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής 

⎯ Η διατήρηση και ενδυνάμωση του δικτύου σύνδεσης 
(οικολογικών διαδρομών) σε περιοχές φυσικές (παρθένες) καθώς 
και των προστατευόμενων περιοχών, ώστε να διευκολύνεται η 
μετακίνηση ειδών και να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη 
επιβίωσή τους 

6 Στο πλαίσιο της CYADAPT προτείνονται διάφορα μέτρα που 
σχετίζονται με τον κίνδυνο των ξενικών ειδών: 
-  Αποφυγή εισαγωγής ξενικών ειδών (φυτών, ζώων) 
-  Παρακολούθηση και έλεγχος της κινητικότητας ξενικών ειδών 
(χερσαίων/θαλάσσιων στην Κύπρο) 

-  Προστασία παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την 

Εμ 

Η καταπολέμηση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών αποτελεί έναν 
από τους βασικούς στόχους της Κυπριακής Στρατηγικής για τη 
Βιοποικιλότητα. Ειδικότερα, προβλέπονται: 

⎯ Η ταυτοποίηση και ιεράρχηση των χωροκατακτητικών ξένων 
ειδών και των διαδρομών που ακολουθούν (μέσω της εκπόνησης 
κατάλληλης μελέτης) 
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είσοδο ξενικών ειδών 
-  Ανάπτυξη διαχειριστικών μέτρων για τον έλεγχο των εισβλητικών - 
ξενικών ειδών 

⎯ Ο έλεγχος ή εξάλειψη των ειδών προτεραιότητας και 

⎯ Η διαχείριση των διαδρομών κατά τρόπο ώστε να προλαμβάνεται 
η είσοδος και εγκατάσταση. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

1 Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου 
νερού για την άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών 

Εμ 

Α. Παροχή κινήτρων για τη χρησιμοποίησή του στη γεωργία (π.χ. 
μέσω της χαμηλότερης τιμολόγησής του) και παράλληλη παροχή 
αποτελεσμάτων αντικινήτρων (π.χ. πρόστιμα) για τη χρήση των 
υπόγειων υδάτων για άρδευση χώρων πρασίνου. 
Β. Εφαρμογή αυστηρών προληπτικών μέτρων και παρακολούθηση 
της ποιότητας των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για την 
αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας 
και της γεωργίας. 
Γ. Εκστρατείες ενημέρωσης των αγροτών για (α) την αναγκαιότητα 
της χρήσης του πόρου αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη 
χρήση του όπως η αύξηση της παραγωγής, (β) το περιβαλλοντικό 
κόστος της εξάντλησης των υπόγειων υδάτων και (γ) τη διασφάλιση 
της ποιότητας του ανακυκλωμένου νερού προκειμένου να αυξηθεί η 
κοινωνική αποδοχή. 

2 Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά 
προσαρμοσμένου γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) 
προσαρμοσμένο στις εδαφο-κλιματολογικές συνθήκες που θα 
επιφέρει η κλιματική αλλαγή 

Αμ 

Α. προώθηση της έρευνας για τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
γηγενούς ή άλλου γενετικού υλικού με αντοχή σε αβιοτικές 
καταπονήσεις μέσω των εθνικών προγραμμάτων γενικής βελτίωσης. 
Β. Διατήρηση στην Τράπεζα Σπόρων του γηγενούς γενετικού υλικού 
και προώθηση της χρήσης του. 
Γ. Ενημέρωση των αγροτών για την επιλογή του γενετικού υλικού που 
είναι καταλληλότερο για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής 
τους. 
Δ. Ενίσχυση των κινήτρων μέσα από το ΠΑΑ για την 
καλλιέργεια/εκτροφή τους. 
Ε. Διατήρηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας και ορθολογιστικής 
διαχείρισης ντόπιων και διαχρονικά προσαρμοσμένων στις κυπριακές 
συνθήκες φυλών αγροτικών ζώων. 
Στ. Χρήση μεικτών συστημάτων παραγωγής αγροτικών ζώων, 
κατάλληλων για τις συνθήκες κάθε περιοχής και εφαρμογή μέτρων 
προστασίας και αειφόρου διατήρησής τους. 
Ζ. Προώθηση της έρευνας για χαρακτηρισμό και βελτίωση της 
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ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή των 
ντόπιων φυλών παραγωγικών ζώων. 
Η. Ενίσχυση των συστημάτων παραγωγής με βιολογικά εργαλεία που 
προωθούν την αντοχή των ποικιλιών που προκύπτουν από τα Εθνικά 
Προγράμματα Βελτίωσης σε αβιοτικές καταπονήσεις. 

3 Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με εφαρμογή 
ορθολογικού αρδευτικού προγραμματισμού 

Εμ 

Α. Εφαρμογή του κατάλληλου σχεδιασμού της άρδευσης, που θα 
βασίζεται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες και το είδος της 
καλλιέργειας από ειδικούς. 
Β. Χρήση οργάνων μέτρησης εδαφικής υγρασίας (τενσιομέτρων) για 
τον καθορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης. 
Λειτουργία / ενίσχυση συστήματος ενημέρωσης των αγροτών για το 
σχεδιασμό της άρδευσης; Και τις ανάγκες καλλιέργειας σε νερό. 
Δ. Ενίσχυση της παροχής κινήτρων για την εφαρμογή σχετικών 
μέτρων μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

4 Βελτίωση της απόδοσης στη χρήση νερού για άρδευση με την 
υιοθέτηση πιο προηγμένων συστημάτων άρδευσης και συντήρηση 
των υφιστάμενων συστημάτων άρδευσης 

Εμ 

Α. Συντήρηση των υφιστάμενων βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης. 
Β. Έρευνα για την υιοθέτηση νέων ακόμα πιο αποτελεσματικών 
συστημάτων άρδευσης όπως η υπόγεια άρδευση και έλεγχος αυτών 
στις τοπικές συνθήκες για την επιλογή της καταλληλότερης 
τεχνολογίας για κάθε καλλιέργεια. 
Γ. Διερεύνηση του ενδεχομένου να υιοθετηθεί η μέθοδος της 
ελλειμματικής άρδευσης σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, σε περιοχές 
με μειωμένη διαθεσιμότητα νερού. 
Δ. Συνέχιση της παροχής οικονομικής και  τεχνικής υποστήριξης στους 
αγρότες για την επιλογή/εγκατάσταση/συντήρηση των συστημάτων 
άρδευσης. 

5 Προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής στη γεωργία και κτηνοτροφία 

Εμ 

Περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
απόδοση συγκεκριμένων καλλιεργειών οικονομικής σημασίας για την 
Κύπρο, με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης καλλιεργειών τα οποία 
συνδυάζουν κλιματικά, μετεωρολογικά, εδαφολογικά δεδομένα και 
δεδομένα για τις ίδιες τις καλλιέργειες για τον προσδιορισμό του 
βαθμού των επιπτώσεων και την έγκαιρη ανάληψη μέτρων 
προσαρμογής. Επίσης προτείνεται η περαιτέρω έρευνα για την 
αξιολόγηση της επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής στα παράσιτα και 
τις ασθένειες, στην παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας και στα κόστη 
για τους αγρότες, καθώς στην παρούσα φάση δεν υπήρχαν αρκετά 
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δεδομένα για την αξιολόγησή τους. 

6 Προώθηση της χρήσης λιγότερο υδροβόρων ή ξηρικών καλλιεργειών 

Εμ 

Α. Έρευνα για τον προσδιορισμό και τη χρήση καλλιεργειών με 
χαμηλότερες απαιτήσεις σε άρδευση, οι οποίες ωστόσο δεν θα 
διαταράσσουν την ισορροπία του οικοσυστήματος. 
Β. Εγκατάλειψη των καλλιεργειών που αποφέρουν χαμηλά κέρδη σε 
σχέση με τις απαιτήσεις τους σε νερό. 
Γ. Ενίσχυση της παροχής κινήτρων από το ΠΑΑ για την υιοθέτηση 
λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών. 

ΔΑΣΗ 

1 Ανάπτυξη και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου για την προσαρμογή 
των δασών της Κύπρου στην κλιματική αλλαγή 

Αμ 

Ο σχεδιασμός στρατηγικών προσαρμογής των δασικών 
οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητος για την 
αποτροπή μεγαλύτερων αλλαγών και τη διευκόλυνση της in situ 
προσαρμογής των δασών και της μετανάστευσης των ειδών. Τέτοιες 
στρατηγικές θα πρέπει να έχουν προληπτική προσέγγιση, για την 
αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών και μη αναστρέψιμων απωλειών 
και βλαβών στα δασικά οικοσυστήματα. Για το σκοπό αυτό 
προτείνεται η ανάπτυξη και υλοποίηση του «Μεσοπρόθεσμου 
Στρατηγικού Σχεδίου για Προσαρμογή της Κυπριακής Δασοπονίας 
στις Κλιματικές Αλλαγές» δεκαετούς διάρκειας, το οποίο σχεδιάζει να 
αναπτύξει το Τμήμα Δασών και το οποίο σύμφωνα με τη Δήλωση 
Δασικής Πολιτικής του Τμήματος Δασών (2013) θα περιλαμβάνει 
μέτρα προσαρμογής, τα οποία θα καλύπτουν όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων, όπως την έρευνα και την παρακολούθηση της 
κατάστασης των δασών, τη δασοκομία και φυτοϋγεία, τις 
αναδασώσεις και δασώσεις, τα φυτώρια, την παραγωγή και χρήση 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, τις υλοτομίες, την πανίδα, την 
προστασία από δασικές πυρκαγιές και τη διαφώτιση. 

2 Στο πλαίσιο του CYADAPT  προτείνονται διάφορα μέτρα που 
σχετίζονται με τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών: 

- Αναδάσωση / αποκατάσταση πυρόπληκτων δασικών περιοχών 
(κρατικών/ιδιωτικών) 

- Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών 
- Ενίσχυση των μέτρων καταστολής πυρκαγιών 
- Προστασία ιδιωτικών δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές 
- Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών 

Αμ 

Με το μέτρο αυτό προβλέπεται:   
Α. Η χρήση των διαθέσιμων στοιχείων από την παρακολούθηση των 
επιβλαβών δασικών οργανισμών (οργανισμοί που ενδημούν στην 
Κύπρο και οργανισμοί που δυνατό να εισαχθούν π.χ Ips sexdentatus 
και Bursaphelenchus xylophilus) στα δάση της Κύπρου και η ανάπτυξη 
μοντέλων πρόβλεψης της μετατόπισης της περιοχής εξάπλωσής τους 
με βάση διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής για την έγκαιρη 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων  
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και άλλων ακραίων καιρικών συνθηκών Β. Ο έλεγχος του πληθυσμού των επιβλαβών οργανισμών σε περιοχές 
που παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Ο έλεγχος μπορεί να 
εφαρμοστεί με πρακτικές που δεν διαταράσσουν την οικολογική 
ισορροπία, όπως η ολοκληρωμένη στρατηγική φυτοπροστασίας. 

3 Εγκατάσταση συστήματος έγκαιρης διάγνωσης επιδημιών από 
επιβλαβείς οργανισμούς. Έλεγχος των πληθυσμών επιβλαβών 
οργανισμών 

Εμ 

Με τα μέτρα αυτά προβλέπεται: 

⎯ Η χρήση των διαθέσιμων στοιχείων από την παρακολούθηση των 
επιβλαβών δασικών οργανισμών στα δάση της Κύπρου και η 
ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης της μετατόπισης της περιοχής 
εξάπλωσής τους με βάση διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής 
για την έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 

⎯ Ο έλεγχος του πληθυσμού των επιβλαβών οργανισμών σε 
περιοχές που παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Ο έλεγχος  
μπορεί να εφαρμοστεί με πρακτικές που δεν διαταράσσουν την 
οικολογική ισορροπία, όπως η ολοκληρωμένη στρατηγική 
φυτοπροστασίας. 

4 Έρευνα, συλλογή δεδομένων και συστηματική παρακολούθηση των 
επιδράσεων των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που σχετίζονται 
με την κλιματική αλλαγή στα δάση. Επιλογή και χρήση κατάλληλων 
δασικών ειδών με υψηλή ανθεκτικότητα σε δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες (π.χ. ξηρασία)  

Εμ 

Με τα μέτρα αυτά προβλέπεται:  
Α. Η κατηγοριοποίηση των δασικών ειδών ανάλογα με την ευπάθειά 
τους στην κλιματική αλλαγή  
Β. Ο προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου όπου θα πρέπει 
να προταθούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μέτρα για την 
προστασία και προσαρμογή των δασών  
Γ. Η χρήση ιθαγενούς προελεύσεως ειδών στις δράσεις ενίσχυσης και 
αποκατάστασης, τα οποία  παρουσιάζουν ισχυρή ανθεκτικότητα στη 
ξηρασία.  
Δ. Η έρευνα για την επιλογή του κατάλληλου αναπαραγωγικού 
υλικού με χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας σε συνθήκες ξηρασίας και 
σε επιβλαβείς οργανισμούς 

ΑΛΙΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

1 Προστασία των αναπαραγωγικών ενδιαιτημάτων 

Εμ 

Α. Αύξηση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών τεχνητών 
υφάλων, θαλάσσιων καταφυγίων ή θαλάσσιων πάρκων που 
χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή με τη διεξαγωγή μελετών για 
τον προσδιορισμό και την επιλογή κεντρικής σημασίας ενδιαιτημάτων 
Β. Καθιέρωση κλειστών περιοχών και εποχών για να βελτιωθεί η 
προστασία των ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων ζωνών 
απαγόρευσης της αλιείας  
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Γ. Ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων για τις νέες περιοχές αλλά και 
για τις υφιστάμενες για τις οποίες δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα 
διαχειριστικό σχέδιο  
Δ. Ενίσχυση της προστασίας των περιοχών αυτών με νομοθετικές 
πράξεις  
Ε. Δημιουργία συνεκτικών και αντιπροσωπευτικών δικτύων 
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών  
ΣΤ. Εισαγωγή και προώθηση της χρήσης εργαλείων επιλογής τα οποία 
περιορίζουν ή καταργούν την παρεμπίπτουσα σύλληψη ειδών που 
δεν είναι στόχος της αλιευτικής δραστηριότητας  
Ζ. Εισαγωγή και προώθηση αλιευτικών μεθόδων που έχουν 
περιορισμένες φυσικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

2 Υλοποίηση εθνικού προγράμματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων 
για τη συσχέτιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα 
αλιευτικά αποθέματα 

Εμ 
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

1 Παροχή οδηγιών για ατομική προστασία από καύσωνες μέσω των 
ΜΜΕ 

Εμ 
Να παρέχονται οδηγίες μέσω των ΜΜΕ για προστασία από καύσωνες 

2 Δημιουργία και διατήρηση αστικών πάρκων και άλλων πράσινων 
πρακτικών για τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμικής 
νησίδας 

Εμ 
Αναθεώρηση των κανονισμών για Πολεοδομικό Σχεδιασμό για τη 
συμπερίληψη μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (π.χ. 
αύξηση πρασίνου) 

3 Ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για τον καθορισμό ρόλων των διαφόρων 
Υπηρεσιών Υγείας και υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας 

Εμ 

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης θα καθορίζει τις ευθύνες των διαφόρων  
Υπηρεσιών Υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας για τον 
άμεσο έλεγχο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία σε 
περίπτωση έξαρσης των ασθενειών ή εμφάνισης ακραίων καιρικών 
φαινομένων (καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές 

4 Ενδυνάμωση και προετοιμασία του ιατρικού/νοσηλευτικού 
προσωπικού και των λειτουργών σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για 
την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή 

Κ 

- Δημιουργία μιας διεπιστημονικής ομάδας για την παρακολούθηση 
των επιπτώσεων  της κλιματικής αλλαγής στην υγεία  και την παροχή 
έγκαιρων προειδοποιήσεων για την επαγρύπνηση των σχετικών 
φορέων της υγείας. Η ομάδα αυτή θα διεξαγάγει περιοδικές  
ανασκοπήσεις (reviews)  της επιστημονικής βιβλιογραφίας  για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία καθώς και τα σχετικά 
μέτρα προσαρμογής, θα συγκεντρώνει και αξιολογεί τα δεδομένα της 
Κύπρου, θα ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές και θα παρέχει συστάσεις 
για περαιτέρω έρευνα, εκπαίδευση, παρακολούθηση και ανάληψη 
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μέτρων προσαρμογής   
- Ανάπτυξη ειδικού ενημερωτικού υλικού και διοργάνωση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην υγεία και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

5 Ανάπτυξη σχεδίου παρέμβασης (contingency plan)  και συστήματα 
υγείας και κοινωνικής μέριμνας καθώς και στους δήμους για την 
εξυπηρέτηση αυξημένου αριθμού ασθενών / περιστατικών που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή 

Κ 

Να αναπτυχθεί ένα σχέδιο παρέμβασης στις περιπτώσεις αυξημένου  
αριθμού ασθενών/περιστατικών που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή. 

6 Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος πληροφόρησης για τις 
ασθένειες που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές 

Κ 

- Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με πληροφοριακό υλικό 
σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και τους 
τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας. Επίσης, η πλατφόρμα αυτή 
θα ενημερώνεται διαρκώς προκειμένου να προειδοποιεί για 
επικείμενους κινδύνους στην υγεία που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή  
- Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη και 
διάχυση εκπαιδευτικών μηνυμάτων για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην υγεία και τους τρόπους αντιμετώπισης και προστασίας 
- Αύξηση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης κατά τις περιόδους 
αυξημένου ρίσκου εμφάνισης των επιπτώσεων αυτών. 

7 Σύσταση για αποφυγή της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων  
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όπου δημιουργούνται ειδικές 
συνθήκες με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας 
που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα. 

Κ 

- Λήψη  κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων σύμφωνα με τις Κ.Δ.Π. 291/2014. - Να  
αποφεύγεται  η κυκλοφορία σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες 
υψηλού κινδύνου και η εργασία όταν οι καιρικές συνθήκες 
υπερβαίνουν τα προκαθορισμένα όρια 

8 Ανάπτυξη και ενδυνάμωση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης 
καύσωνα 

Εμ 

Ανάπτυξη και ενδυνάμωση του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης 
(early warning system) των κυμάτων καύσωνα για όλη την Κύπρο 
μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου θα δημοσιεύονται οι 
σχετικές πληροφορίες. Επίσης, προτείνεται το σύστημα αυτό να 
αξιοποιεί τη διαθέσιμη κλιματική πληροφορία για την 
ποσοτικοποίηση ειδικών κλιματικών δεικτών που εκφράζουν τη 
θερμική άνεση ενός ατόμου, όπως ο δείκτης Humidex (Masterton and 
Richardson, 1979) ο οποίος εκφράζει το επίπεδο δυσφορίας που 
βιώνεται από ένα άτομο ως συνάρτηση της θερμοκρασίας και της 
υγρασίας και προτείνει τη λήψη σχετικών προφυλάξεων ανάλογα με 
το επίπεδο δυσφορίας. 
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9 Λειτουργία κοινοτικών κέντρων σε κάθε δήμο / κοινότητα (π.χ. 
δημαρχεία, σχολεία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων - 
ΚΑΠΗ) για την παροχή προστασίας (κλιματισμό, σκιά, υγρά) στον 
πληθυσμό σε κίνδυνο 

Κ 

Λειτουργία κοινοτικών κέντρων σε κάθε δήμο/κοινότητα για την 
παροχή προστασίας στον πληθυσμό σε κίνδυνο. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 Αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
Αμ 

Θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών, νομοθεσιών και σχεδίων δράσης  
για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

2 Καλή συντήρηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρισμού για την 
ελαχιστοποίηση των απωλειών. Προώθηση έξυπνων δικτύων 

Εμ 
Να προωθηθεί η Δημιουργία Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας 
Έξυπνων Δικτύων 

3 Σχήμα επιχορηγήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας  στον οικιακό 
τομέα π.χ. εξωτερική σκίαση, θερμομόνωση (υφιστάμενες κατοικίες) 

Εμ 

Α. Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών 
Υφιστάμενων Κατοικιών  
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην εφαρμογή μέτρων θερμομόνωσης 
οροφών, υφιστάμενων οικοδομών που χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα 
στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.   
Οι επιλέξιμες δαπάνες του Σχεδίου θα αφορούν αποκλειστικά τις 
εργασίες θερμομόνωσης οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους 
μιας κατοικίας, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U 
των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,4 W/m2K μετά την υλοποίηση 
των παρεμβάσεων.  
Β. Σχέδιο Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω  
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας 
υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που 
ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

4 Δημιουργία και διατήρηση αστικών πάρκων και άλλων πράσινων 
πρακτικών για τον περιορισμό των φαινομένων της αστικής θερμικής 
νησίδας Αμ 

Πρασίνισμα των πόλεων για την αποφυγή / μείωση του φαινομένου 
της αστικής θερμικής νησίδας, με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης για ψύξη και εξωτερική σκίαση, με συγκεκριμένα 
μέτρα, όπως η δημιουργία πάρκων και υιοθέτηση «πράσινων 
πολιτικών» 

5 Διείσδυση του φυσικού αερίου στην παραγωγή ενέργειας (παραγωγή 
συνδυασμένου κύκλου) για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 

Αμ 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 22/6/2016 αποφάσισε να εγκρίνει την 
έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ). Εκπονήθηκε ειδική 
μελέτη από τη ΔΕΦΑ για να καθοριστεί η τεχνολογία έλευσης και η 
απαραίτητη υποδομή που θα χρειαστεί σε πρώτη φάση για σκοπούς 
ηλεκτροπαραγωγής και με βάση τα αποτελέσματα των μελετών το 
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Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 18/5/2017 
αποφάσισε όπως δοθεί εντολή στη ΔΕΦΑ να διενεργήσει δύο 
διαγωνισμούς για την προμήθεια ΥΦΑ στη Κύπρο και για τις 
απαραίτητες υποδομές και παράλληλα να προχωρήσει στην 
ετοιμασία μελέτης (FEED) για το εσωτερικό δίκτυο αγωγών. 

6 Θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών για την  ενεργειακή 
αποδοτικότητα νέων κτιρίων και κτιρίων που υφίστανται ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας 

Αμ 
Θέσπιση και εφαρμογή κανονισμών για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα νέων κτιρίων και κτιρίων που υφίστανται ριζική 
ανακαίνιση 

7 Εκστρατείες ενημέρωσης για την εξοικονόμηση στην τελική 
κατανάλωση ενέργειας / Αύξηση  του αριθμού νέων κτιρίων με 
«σχεδόν μηδενική» κατανάλωση ενέργειας  σε συνδυασμό με τη 
βιοφιλική  και βιοκλιματική αρχιτεκτονική Αμ 

ΑΥλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας (διαφημίσεις εξωτερικού χώρου τύπου 
billboards, διαδικτυακά banners, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Facebook, μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων)  
Β. Αύξηση του αριθμού νέων κτιρίων με "σχεδόν μηδενική" 
κατανάλωση ενέργειας, σε συνδυασμό με τη βιοφιλική και 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

1 Επενδύσεις σε υποδομές / τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων θερμοκρασιών 

Εμ 

Με το μέτρο αυτό προτείνεται ο τουριστικός τομέας να επενδύσει 
στην ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών και τη χρήση προηγμένων 
τεχνολογιών με σκοπό τη βελτίωση των κλιματικών συνθηκών στις 
τουριστικές μονάδες και παράλληλα την επίτευξη εξοικονόμησης 
στην κατανάλωση ενέργειας 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

1 Ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης σε πόλεις (π.χ. χώροι 
πρασίνου, τεχνητές λίμνες) 

Εμ 

Με το μέτρο αυτό προτείνεται η διεξαγωγή μελετών για την εξεύρεση 
των κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη έργων πλημμυρικής 
αποσυμφόρησης και την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων που θα 
εφαρμοστούν σε αυτές. Τα έργα αυτά μπορούν να γίνουν στο 
ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής για την Αειφόρο Διαχείριση της 
Απορροής Όμβριων Υδάτων περιλαμβάνοντας μια σειρά από μέτρα, 
όπως διαπερατές επιφάνειες, χώροι πρασίνου, πράσινες στέγες, 
λίμνες κατακράτησης, απορροφητικά φρεάτια, οχετοί. Επίσης 
προτείνεται η αξιοποίηση των εμπειριών από την εφαρμογή σχετικών 
έργων σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Επίσης θεωρείται σκόπιμο, 
κατά τον καθορισμό ή την επέκταση ζωνών ανάπτυξης να λαμβάνεται 
πρόνοια για τη δημιουργία τέτοιων έργων. 

2 Αποτελεσματική διαχείριση όμβριων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Εμ Με το μέτρο αυτό προτείνεται η άμεση επέκταση και ολοκλήρωση 
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της κατασκευής του ξεχωριστού δικτύου αποχέτευσης όμβριων 
ούτως ώστε να αποφεύγεται ο κορεσμός του συστήματος 
αποχέτευσης κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να 
περιορίζεται ο κίνδυνος πλημμύρας 

3 Αναθεώρηση κτηριοδομικών κανονισμών για την απαγόρευση 
δόμησης σε πλημμυρικές πεδιάδες (floodplains) και παράκτιες ζώνες 

Εμ 

Προβλέπεται στο άρθρο 20 του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών σύμφωνα με το οποίο «[…] τα 
συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν κατάλληλα χωροταξικά μέσα και 
μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης της διαδικασίας του χωροταξικού 
σχεδιασμού». Το Πρωτόκολλο εφαρμόζεται παρόλο που δεν 
κυρώθηκε γιατί αποτελεί Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Σχέδιο Δράσης για 
την ΟΔΠΖ προτείνει δράσεις για τη βελτίωση του δομημένου 
περιβάλλοντος των παράκτιων ζωνών. 

4 Βελτίωση του σχεδιασμού και των υλικών κατασκευής των κτιρίων και 
των υποδομών μεταφοράς 

Αμ 

Με το μέτρο αυτό προτείνεται η αξιολόγηση της ευπάθειας των 
υποδομών της Κύπρου με βάση τις μελλοντικές προβλέψεις και τα 
σενάρια για την κλιματική αλλαγή στην Κύπρο προκειμένου να 
αναθεωρηθούν/προσαρμοστούν τα πρότυπα σχεδιασμού και 
κατασκευής και να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους στην κλιματική 
αλλαγή (climate resilient infrastructure). Το μέτρο αυτό μπορεί να 
υλοποιηθεί μέσα από τις ακόλουθες δράσεις:   
- Καταγραφή των τεχνικών προτύπων τα οποία αναφέρονται σε 
παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής που αναμένεται να 
μεταβληθούν στο μέλλον και προσδιορισμός της απαιτούμενης 
πληροφορίας σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους  
- Διάχυση της διαθέσιμης πληροφορίας για τις προβλέψεις της 
κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο μέσω της κυβέρνησης στους 
αρμόδιους φορείς για την αξιοποίησή τους  
- Ανάπτυξη προτάσεων για τροποποιήσεις στα πρότυπα αναφοράς  
- Θέσπιση πολεοδομικών κανονισμών (κτήρια, δρόμοι κλπ) για 
εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού και χρήση νέων «πράσινων 
υλικών»( φωτοκαταλυτικά, θερμοχρωμικά κλπ)  
- Καθιέρωση της «Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Κτηρίου» (LCA) στον 
κατασκευαστικό τομέα (υλικά, ενέργεια) - Ανάπτυξη μεθοδολογίας 
για την εκτίμηση της ευπάθειας των υποδομών - Εκτίμηση της 
ευπάθειας των κύριων υποδομών με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων 
μελετών  



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

4.28 

 

- Ανάπτυξη σχεδίου προσαρμογής των υποδομών στην κλιματική 
αλλαγή.  
Επίσης, η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μπορεί να 
αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση προνοιών για την 
κλιματική αλλαγή κατά το σχεδιασμό έργων και την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των υποδομών στην κλιματική αλλαγή. 

5 Μελέτη για την επιλογή βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό του 
φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και προώθηση της 
εφαρμογής τους 

Εμ 
Να διεξαχθεί μια μελέτη έτσι ώστε να επιλεγούν οι βέλτιστες 
πρακτικές για τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής 
θερμονήσίδας. 

6 Ενημέρωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την ενσωμάτωση των 
κινδύνων της κλιματικής αλλαγής στα ασφάλιστρα προκειμένου να 
δοθούν κίνητρα για την αύξηση των μέτρων πρόληψης 

Εμ 
 

 

*  Αμ: Άμεση – Εμ : Έμμεση -   Κ : Καμία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Το Ενεργειακό Σύστημα της Κύπρου
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Περιεχόμενα 
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Κατάλογος Διαγραμμάτων 

Διάγραμμα 5- 1: Δομή Εθνικού Σύστηματος Διακυβέρνησης ................................ 12}
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 

5.1 Εισαγωγή 

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει  από το 2003 στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 
2003/54 / ΕΚ της ΕΕ, σχετικά με κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ενέργειας. . Στη συνέχεια, το 2012, η  εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με τη 
νέα Οδηγία της ΕΕ 2009/72 / ΕΚ, εγκρίνοντας το Νόμο για τον Κανονισμό 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 211 (I) 2012 . 

Ο νόμος περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θεσπίζει κοινούς 
κανόνες για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, μαζί με τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών, 
με σκοπό τη βελτίωση και την ολοκλήρωση ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας. Καθορίζει τους κανόνες που αφορούν την οργάνωση και τη 
λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την ανοικτή πρόσβαση στην 
αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις προσκλήσεις 
υποβολής προσφορών, τη χορήγηση αδειών και τη λειτουργία των 
συστημάτων. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και τα 
δικαιώματα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και διευκρινίζει τις 
απαιτήσεις ανταγωνισμού. 

Μετά την υιοθέτηση του νόμου για την ηλεκτρική ενέργεια, δημιουργήθηκε το 
2004 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα 
νέο σύστημα χορήγησης αδειών για Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και 
Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης, δημιουργήθηκε ο Διαχειριστής του 
Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).  

Επιπλέον, οι ρόλοι, οι ευθύνες και τα καθήκοντα των εμπλεκόμενων φορέων 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθορίστηκαν ως εξής: 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ): Ανεξάρτητη Αρχή αποτελούμενη 
από τρία Μέλη, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλος, η οποία λαμβάνει 
ανεξάρτητες αποφάσεις και μεταξύ άλλων των άλλων είναι υπεύθυνη για την 
εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
τη χορήγηση αδειών, την αποφυγή διάκριση μεταξύ των κατόχων αδειών, 
καθώς και των αιτούντων άδεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
εφοδιασμού η συνέχεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία του εφοδιασμού με 
ηλεκτρική ενέργεια, η διασφάλιση της προστασίας των πελατών, η έγκριση των 
τελών και των τελών δικτύου κ.λπ. 

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ): Ο ΔΣΜΚ είναι 
υπεύθυνος για τη λειτουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση ενός 
αποτελεσματικού, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, ο ΔΣΜΚ είναι υπεύθυνος να 
διασφαλίσει ότι η μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος θα 
ανταποκρίνεται με ικανοποιητικό τρόπο στην αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής 
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ενέργειας υπό αποδεκτές οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επέκτασης του συστήματος. 

Λειτουργός Αγοράς (ΛΑ): Ο Λειτουργός Αγοράς θα είναι υπεύθυνος για τις 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης και διακανονισμού των κεντρικά 
διαχειριζόμενων αγορών, δηλαδή της Προημερήσιας Αγοράς (DAM) και 
αργότερα της αγοράς Ενδοημερήσιας Αγοράς (IDM). Οι ρόλοι του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς και του ΛΟ θα μπορούσαν να εκτελεσθούν είτε από τις 
ίδιες είτε από διαφορετικές νομικές οντότητες.  

Για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου, η ρόλος του ΛΑ, όπως 
προβλέπεται από τον Νόμο, ανατίθεται στον ΔΣΜΚ και επομένως πρέπει να 
παρακολουθείται αυστηρά από τη ΡΑΕΚ με σκοπό την εξασφάλιση της 
ανεξαρτησίας από την εταιρεία που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά (Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου – ΑΗΚ).   

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ): Ο Διαχειριστής του Συστήματος 
Διανομής (ΔΣΔ) είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός 
αποτελεσματικού, οικονομικού, συντονισμένου, ασφαλούς και αξιόπιστου 
συστήματος διανομής και να διασφαλίζει ότι το σύστημα διανομής θα 
ικανοποιήσει την αναμενόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος κλπ. Ο ΔΣΔ 
είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα εντός της κάθετα ολοκληρωμένης εταιρείας, 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).  

Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής: Διακριτές 
δραστηριότητες εντός της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). 

Επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας : σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που ασκεί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες λειτουργίες: παραγωγή, 
μεταφορά, διανομή, προμήθεια ή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι 
υπεύθυνη για τα εμπορικά, και τεχνικά καθήκοντα που συνδέονται με τις 
λειτουργίες αυτές, αλλά δεν περιλαμβάνουν τους τελικούς πελάτες 

Δημιουργία επιχείρησης : Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει 
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

Εγκαταστάσεις ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός εθνικών σχεδίων επιχορήγησης: 
Οι φορείς εκμετάλλευσης ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός των εθνικών σχεδίων 
επιχορήγησης με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 MW έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν είτε μέσω ενός Aggregator είτε μεμονωμένα. Στην τελευταία 
περίπτωση, οι φορείς εκμετάλλευσης των ΑΠΕ θα πρέπει να κοινοποιούν στο ΛΑ 
κάθε διμερή σύμβαση ενεργειακής απόδοσης που κατέχουν, ανά μονάδα, να 
υποβάλλουν δηλώσεις των τεχνικών τους δεδομένων, να προβλέπουν και να 
ορίζουν χρονοδιάγραμμα παραγωγής ανά ημέρα, να υποβάλλουν εντολές στην 
Προημερήσια Αγορά και να διατηρούν κατάλληλους λογαριασμούς για τους 
σκοπούς των διακανονισμών που εκτελούνται από το ΛΑ. 
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Aggregator εγκαταστάσεων Α.Π.Ε .: Aggregastors μονάδων ΑΠΕ που 
λειτουργούν εκτός των εθνικών σχεδίων επιχορήγησης για συγκεντρωτικό 
μέγεθος μονάδων ΑΠΕ από 1 MW έως 20 MW το καθένα, θα πρέπει να 
κοινοποιούν στο ΛΑ όλες τις διμερείς συμβάσεις ενέργειας που κατέχουν 
σε αθροιστική βάση, να υποβάλλουν δηλώσεις τεχνικών δεδομένων των 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που αντιπροσωπεύουν, να 
προβλέπουν και να ορίζουν τη φυσική παράδοση σε ημερήσια βάση σε 
αθροιστική βάση, να υποβάλλουν παραγγελίες στην Προημερήσια Αγορά 
σε αθροιστική βάση και να κατέχουν κατάλληλους λογαριασμούς για τους 
σκοπούς των διακανονισμών που εκτελούνται από τον ΛΑ.  

Προμήθεια : Σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει Άδεια 
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (πώληση ή επαναπώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας σε πελάτες) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ΑΗΚ : Η ΑΗΚ είναι η κρατική, καθετοποιημένη 
επιχείρηση ηλεκτρισμού που λειτουργεί ως: 

• Παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, 

• Ιδιοκτήτης Δικτύου Μεταφοράς,  

• Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής και  

• Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας  

Έχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο Παραγωγής παράγοντας το 91.6 % της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας (2016), ενώ το υπόλοιπο 8.4% παράγεται από 
τις ΑΠΕ ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας. Έχει επίσης μερίδιο αγοράς 100% 
στη δραστηριότητα εφοδιασμού. Το συνολικά εγκατεστημένο δυναμικό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε  1,478MW (όλες οι συμβατικές 
μονάδες χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα). 

 

5.2 Η Κυπριακή Αγορά Ενέργειας 

5.2.1 Μακροοικονομικές επιπτώσεις των ενεργειακών δραστηριοτήτων 

Η ενέργεια και οι μεταφορές είναι βασικοί τομείς για τη συνολική λειτουργία της 
οικονομίας, καθώς παρέχουν σημαντική συμβολή και εξυπηρέτηση σε άλλους 
τομείς. Η συνδυασμένη δραστηριότητα αυτών των δύο τομέων αντιπροσώπευε 
το 9.1% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της Κύπρου το 2015. Ομοίως, το 
μερίδιό τους στη συνολική απασχόληση ήταν 4.7% το 2015, εκ των οποίων 4.3% 
στον τομέα των μεταφορών και 0.4% στον τομέα της ενέργειας. 

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς της ενέργειας και 
των μεταφορών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και οικονομική 
δραστηριότητα πέραν των αρμοδιοτήτων των ίδιων των τομέων αυτών. Η 
μετάβαση στην ενέργεια συνεπάγεται διαρθρωτική μετατόπιση της οικονομικής 
δραστηριότητας. Οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας που συνδέονται με την 
ενέργεια θα μεταφερθούν εν μέρει από τις παραδοσιακές δραστηριότητες που 
βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα προς τις κατασκευές, την κατασκευή εξοπλισμού 
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και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και καθαρής ενέργειας. 

Η Κύπρος εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία σήμερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου διυλισμένα πετρελαϊκά 
προϊόντα. Αυτή η εξάρτηση έχει οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο εμπορικό 
έλλειμμα σε ενεργειακά προϊόντα από ότι η ΕΕ στο σύνολό της. Το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου ενέργειας ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2015 ήταν 4.1% του ΑΕΠ 
και σχεδόν 1% του ΑΕΠ χαμηλότερο από το 2006 (5%). Η μείωση οφείλεται 
σχεδόν εξ ολοκλήρου στο εμπορικό έλλειμμα για προϊόντα πετρελαίου. Οι 
βασικές διαρθρωτικές αιτίες αυτής της μείωσης είναι οι χαμηλότερες τιμές των 
καυσίμων και η αύξηση της επανεξαγωγής των καυσίμων.  

5.2.2 Ενεργειακό Μίγμα και Ασφάλεια Εφοδιασμού  

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή και βιομάζα) αντιπροσώπευαν 
ένα μερίδιο 8.4 % της πρωτογενούς ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης 
ενέργειας το 2017 με το υπόλοιπο να προέρχεται κυρίως από προϊόντα 
πετρελαίου ( 91.6 %). Αυτή η μη ισορροπημένη ενεργειακή σύνθεση εκθέτει την 
κυπριακή οικονομία στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και 
δημιουργεί ευπάθεια.  

5.2.3 Εξάρτηση από εισαγωγές  

Η Κύπρος δεν διέθετε μέχρι πρότινος γνωστούς πετρελαϊκούς πόρους και δεν 
υπάρχουν διυλιστήρια. επομένως όλα τα προϊόντα πετρελαίου εισάγονται. Στην 
πραγματικότητα, η Κύπρος εισάγει περισσότερα πετρελαϊκά προϊόντα από αυτά 
που καταναλώνει, επειδή ένα μη αμελητέο ποσό χρησιμοποιείται για τον 
ανεφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών και για τη διατήρηση των αποθεμάτων 
πετρελαίου έκτακτης ανάγκης στην εθνική επικράτεια. Η ανάπτυξη του 
σημαντικού δυναμικού ΑΠΕ της Κύπρου θα βελτίωνε σίγουρα την εξάρτηση, 
καθώς και το εμπορικό έλλειμμα, την ποιότητα του αέρα και την απασχόληση 
στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Ένα σημαντικό πεδίο αερίου (Αφροδίτη) ανακαλύφθηκε πριν από μερικά χρόνια 
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου (ΑΟΖ), ενώ πρόσφατα 
ανακοινώθηκαν επιπλέον ελπιδοφόρες προβλέψεις σε άλλα σημεία της 
Κυπριακής ΑΟΖ. Περαιτέρω δραστηριότητα εξερεύνησης βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  

5.2.4 Εσωτερική αγορά  

Χονδρική αγορά - Ηλεκτρική Ενέργεια  

Η Κύπρος δεν είναι διασυνδεδεμένη με καμία άλλη χώρα και μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει ούτε χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι ο δημόσιος 
προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΗΚ) λειτουργεί ως de facto μονοπώλιο. 

Οι παραγωγοί ΑΠΕ (χωρητικότητα 279.3 MW και παραγωγή 415,295 MWh το 
2017) πωλούν όλη την παραγωγή στην ΑΗΚ μέσω μακροπρόθεσμων συμφωνιών 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές προμήθειας ρυθμίζονται από την 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 
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Η Κύπρος έχει δυναμικό από πλευράς ενεργειακών πόρων στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Δεδομένης της γεωγραφικής του θέσης και της απομόνωσής της από 
τα δίκτυα της ΕΕ και σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τους 
στόχους της Ενεργειακής Ένωσης, η Κύπρος εντόπισε τέσσερα έργα στο πλαίσιο 
του έργου του Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) από το 2013. 

Από το 2014, έχει χορηγηθεί συνολικό ποσό 15.8 εκατομμυρίων ευρώ στο 
πλαίσιο του μέσου «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για τη διερεύνηση της 
σκοπιμότητας ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου «Interconnector 
EUROASIA», που αποτελείται από τρία τμήματα που συνδέουν αντιστοίχως: Το 
Ισραήλ στην Κύπρο, την Κύπρο στην Κρήτη και την Κρήτη στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Κατά την υλοποίησή του, το έργο θα τερματίσει την απομόνωση του 
ηλεκτρισμού της Κύπρου και θα βελτιώσει σημαντικά την αξιοπιστία και τη 
σταθερότητα του δικτύου και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού. Θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη μετάδοση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται με το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου και την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, υποστηρίζονται τρία έργα: α) αγωγός EastMed 
Pipeline: β) εγκατάσταση αποθήκευσης ΥΦΑ, γνωστή σήμερα ως "Μεσογειακή 
αποθήκευση φυσικού αερίου". γ) δράση με στόχο την άρση των εσωτερικών 
σημείων συμφόρησης στην Κύπρο για τον τερματισμό της απομόνωσης και για 
τη μεταφορά αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Χονδρική Αγορά – Φυσικό Αέριο  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προς το παρόν δεν υπάρχει φυσικό αέριο στην 
Κύπρο και επομένως δεν υπάρχει αγορά. Μετά από απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, η Κυπριακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) επενδύει σε πιθανές 
επιλογές για την εισαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Κύπρο 
μέχρι το έτος 2020. 

Αγορά λιανικής – Φυσικό Αέριο 

Όπως εξηγήθηκε ήδη, δεν υπάρχει φυσικό αέριο στην Κύπρο και επομένως δεν 
υπάρχει αγορά.  

Αγορά λιανικής - Ηλεκτρική Ενέργεια 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) είναι σήμερα ο μοναδικός προμηθευτής. 
επομένως δεν υπάρχει ούτε λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Εντούτοις, εν 
όψει της πλήρους ελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την 
εφαρμογή των νέων κανόνων ανταγωνισμού της αγοράς το 2020, έχουν ήδη 
εκδοθεί από την ΡΑΕΚ ορισμένες άδειες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας της Μεταβατικής 
Περιόδου μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς 
Ηλεκτρισμού. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο της κυπριακής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται σε 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής καύσης πετρελαίου. ως εκ τούτου, οι τιμές 
λιανικής εξαρτώνται, αν και έμμεσα από τις διακυμάνσεις των παγκόσμιων 
τιμών του πετρελαίου, μέσω ενός "καυσίμου 
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Λεπτομερής περιγραφή της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο 
παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 
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5.3 Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης για την Ενέργεια και το 
Κλίμα 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα [(ΕΕ) 2018/1999], και ιδίως για 

τον καθορισμό των αναγκαίων θεμελίων για μια αξιόπιστη, χωρίς 

αποκλεισμούς, οικονομικά αποδοτική, διαφανή και προβλέψιμη διακυβέρνηση 

που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για το 2030 αλλά και των 

μακροπρόθεσμων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, σύμφωνα με την  συμφωνία 

του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η νέα δομή για την κλιματική και 

ενεργειακή διακυβέρνηση έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών 

(15/11/2017 απόφαση αριθ. 83.709). 

Ο πυρήνας αυτής της νέας δομής (βλέπε Διάγραμμα 5.1), το «εθνικό σύστημα 

διακυβέρνησης για το κλίμα και την ενέργεια» είναι μια υπουργική επιτροπή, 

αποτελούμενη από τον υπουργό Γεωργίας  Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον 

υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Η Υπουργική Επιτροπή προεδρεύει από κοινού από τον υπουργό Γεωργίας  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να προτείνει το εθνικό σχέδιο για την 

ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) στο Συμβούλιο των Υπουργών, το οποίο λαμβάνει 

την τελική απόφαση. Η πρόταση του ΕΣΕΚ καταρτίζεται από την Τεχνική 

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους μόνιμους γραμματείς των ίδιων 

υπουργείων. Η Τεχνική Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του ΕΣΕΚ 

και υποβάλλει προτάσεις για τις αναθεωρήσεις του όταν είναι απαραίτητο. Η 

Τεχνική Επιτροπή προεδρεύει από κοινού από τον μόνιμο γραμματέα του 

υπουργείου Γεωργίας  Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον μόνιμο 

γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η Τεχνική 

Επιτροπή διαβουλεύεται με τις ακόλουθες επτά ομάδες εργασίας 

εμπειρογνωμόνων: ανθρακούχες εκπομπές, ενεργειακή απόδοση, ενεργειακή 

ασφάλεια, εσωτερική αγορά ενέργειας, έρευνα, καινοτομία και 

ανταγωνιστικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορές. Οι μεταφορές 

είναι μια συμπληρωματική ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε λόγω της 

σημαντικής συμβολής του τομέα στις εθνικές εκπομπές. Κάθε ομάδα εργασίας 

έχει συντονιστή. Όλες οι ομάδες εργασίας με εξαίρεση τις ανθρακούχες 

εκπομπές αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελεί ευθύνη του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος). Η Γραμματεία του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης για το 

κλίμα και την ενέργεια διεξάγεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 
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6. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2021 
- 2030 

6.1. Εισαγωγή 

Μια βασική πρόκληση για την Κύπρο είναι η μεγάλη εξάρτηση της από τα ορυκτά 
καύσιμα ενέργειας γεγονός που καθιστά κρίσιμο για τη χώρα την ανάπτυξη τόσο των 
υδρογονανθράκων όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Κύπρος εξαρτάται από 
τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων για την κάλυψη των ανάγκών παραγωγἠς ηλεκτρικής 
ενέργειας και δαπανά πάνω από το 8% του ΑΕγχΠ της για την κάλυψη του κόστους 
καυσίμων. 
 
Το νησί παρουσιάζει επίσης τη μεγαλύτερη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης στην ΕΕ28, 
αυξάνοντας τη κατά  41% από το 1990, από 1.6 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου (Mtoe) σε 2.3 Mtoe το 2015.  
 
Ο στόχος της συμμετοχής του 13% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για το 2020 
προβλέπεται να παραχθεί από αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά (PV) συστήματα, ηλιακές 
θερμικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις βιομάζας και βιοαερίου. 
 
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν το 8.4% της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας το 2016.  
 
Η παραγωγἠ ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 6% το 2016, σε σύγκριση με το 2015, κυρίως λόγω της 
αύξησης της παραγόμενης παραγωγής από ιδιωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι 
αιολικές εκμεταλλεύσεις παρήγαγαν σχεδόν το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
το 2016, ενώ η παραγωγή ιδιωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξήθηκε κατά 
περίπου 15% από το 2015 έως το 2016. Η τάση αυτή είναι αυξητική και αναμένεται ότι 
μέχρι το 2020 με την πλήρη εφαρμογή  της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
θα επιτύχουν ή ακόμη και υπερβούν το στόχο του 2020 το οποίο είναι 288 MW για Φ / Β 
Εγκαταστάσεις. 
 
Στην Κύπρο, η ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές δεν προωθείται πλέον μέσω 
επιχορήγησης από το 2013, οπόταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα Σχέδια Net Metering και 
Αυτοκατανάλωσης. Επιπλέον δύο νέα Σχέδια ανακοινώθηκαν πρόσφατα για την τις ΑΠΕ:  

(1) Σχέδιο Net billing για Φ / Β και Εγκαταστάσεις βιομάζας (ΣΗΘ) και 
(2) εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας 
 
Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο παρέχεται 
σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης. Όσον αφορά τη χρήση του δικτύου, έχει δοθεί 
προτεραιότητα στις ΑΠΕ.  
Η ανάπτυξη του δικτύου είναι θέμα κεντρικού σχεδιασμού (Μελέτη Δικτύου Μεταφοράς -
Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2016 από το Κυπριακό ΔΣΜ).  
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Επιπλέον, η θέρμανση και η ψύξη με ΑΠΕ (RES H & C) προωθείται μέσω σχεδίων 
στήριξης που προσφέρουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά όπως επίσης και μέσω 
υποχρεωτικών μέτρων για τα νέα κτίρια. 
 
Ωστόσο, το εθνικό δίκτυο της χώρας έχει ορισμένους εγγενείς τεχνικούς περιορισμούς 
επηρεάζοντας τη διείσδυση των ΑΠΕ και την αξιοπιστία του ενεργειακού συστήματος - 
όπως η έλλειψη διασύνδεσης με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, 
περιορισμός του ποσού της ενέργειας από ΑΠΕ που μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της απρόβλεπτης παραγωγής των εγκαταστάσεων ΑΠΕ 
(Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα) και έλλειψη κεντρικής δομής για τα συστήματα 
αποθήκευσης. 
 
Για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, η χώρα διερευνά τρόπους για την εισαγωγή 
των έξυπνων δικτύων στο εθνικό δίκτυο και βρίσκεται στην αναζήτηση έργων που θα 
μπορούσαν να διευκολύνουν την αποθήκευση ενέργειας. Επιπλέον, ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ 
έχουν αξιοποιηθεί διάφορα εργαλεία πρόβλεψης προκειμένου να περιοριστούν οι 
αναγκαίες εφεδρείες λόγω της μη προβλεψιμότητας των ΑΠΕ. 
 
Επιπλέον, η διασύνδεση EuroAsia Interconnector, η οποία βρίσκεται υπό μελέτη, θα 
μπορούσε να προσφέρει περισσότερες λύσεις με την υλοποίησή της. 
 
Η Κύπρος ήδη αποτελεί ένα από τους υψηλότερους χρήστες κατά κεφαλήν στον κόσμο 
των ηλιακών θερμοσιφώνων στα τα νοικοκυριά, με πάνω από το 90% των νοικοκυριών 
που διαθέτουν ηλιακούς θερμοσίφωνες και άνω του 50% των ξενοδοχείων που 
χρησιμοποιούν μεγάλα συστήματα αυτού του είδους.  
 
Με ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το χρόνο, η Κύπρος σίγουρα έχει αρκετή ενέργεια για να 
αξιοποιήσει, αλλά οι ανταγωνιστικές δυνατότητες των συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το ηλιακό 
δυναμικό της και να διευκολύνει την καλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ.  
 
Εξακολουθεί να υπάρχει πολύ έδαφος που πρέπει να καλυφθεί όσον αφορά την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αλλά το διεθνές ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
του τομέα στην Κύπρο έχει αυξηθεί. Από την άποψη αυτή, η παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και 
απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων της Κύπρου 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει εργαστεί για το πλήρες άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας και την παροχή στους καταναλωτές του δικαιώματος επιλογής του 
δικού τους προμηθευτή – με τις προσδοκίες πλήρους ελευθέρωσης έως το 2020-2021. Η 
πρόταση της ΡΑΕΚ είναι ένα μοντέλο «Net Pool», όπου οι δραστηριότητες της κρατικής 
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, της ΑΗΚ, θα είναι διαχωρισμένες συμπεριλαμβανομένων 
της η παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Στη συνέχεια, η ΑΗΚ Παραγωγή θα συνάψει διμερείς συμφωνίες με προμηθευτές για την 
πώληση ενέργειας σε ρυθμιζόμενες τιμές. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια αντιμετώπισαν κάποια 
αντίσταση από τα συνδικάτα της ΑΗΚ, καθώς θεωρούνται κινήσεις που θα μπορούσαν να 
βάλουν πίεση για ιδιωτικοποίηση της κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. 
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«Σε ό, τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου στην Κύπρο, το Συμβούλιο των 
Υπουργών κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούνιος 2016, αποφάσισε να εγκρίνει την 
εισαγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο γεγονός που οδηγεί στην 
έναρξη της παροχής φυσικού αερίου κατά προτίμηση μέχρι το τέλος της το έτος 2020.  
 
Βάσει των αποτελεσμάτων των διαφόρων μελετών που έγιναν, η ΔΕΦΑ εξέδωσε 
πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τις προσφορές για μακροπρόθεσμη 
προμήθεια ΥΦΑ στην Κύπρο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για ηλεκτρική 
ενέργεια και πρόσκληση για διαγωνισμούς για την κατασκευή και τη λειτουργία της 
απαραίτητης υποδομής με το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των παραπάνω να 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019. 
 
Η ηλεκτρική διασύνδεση με το Ισραήλ και την Ελλάδα θα αποτελέσει την επόμενη 
μείζονα πρόκληση του ενεργειακού τομέα της χώρας. Η Κύπρος προωθεί το έργο 
«EuroAsia Interconnector» με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2022-2023.  
 
Το έργο θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και 
στη μείωση των εκπομπών CO2 επιτρέποντας την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ 
στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η χρήση ενέργειας είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  
Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου για τους πιο 
σχετικούς παράγοντες.  
 
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά την 
περίοδο από 1990 παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. Οι τάσεις στην κατανάλωση διαφορετικών τύπων ενέργειας έχουν αλλάξει 
σημαντικά από το 1990. Από το 1990 έχει σημειωθεί μείωση σχεδόν 38% στην 
κατανάλωση άνθρακα που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τσιμέντου. 
 
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν την πιο σημαντική αύξηση με αύξηση της 
κατανάλωσης κατά 213% από επίπεδα του 1990. 
 
Τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να κυριαρχούν στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 
το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει μικρό παρά την αύξηση της 
χρήσης.  
 
Οι τελικές ενεργειακές ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας για 2015 αντιπροσωπεύουν το 
73% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας της χώρας. Υπάρχουν πολύ σημαντικές 
απώλειες ενέργειας που συνδέονται με τη μετατροπή και τη διανομή της χρήσιμης 
ενέργειας (π.χ. ως ηλεκτρισμός) στους τελικούς χρήστες. Οι απώλειες ενέργειας 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μέση αποδοτικότητα των συμβατικών 
θερμοηλεκτρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των μονάδων CHP και το βαθμό  
διείσδυσης των μη θερμικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
 
Ενεργειακός εφοδιασμός 
Το σύνολο του πετρελαίου που καταναλώνεται προέρχεται από τις εισαγωγές και η 
τάση, αν και κυκλική από το 1990, ήταν αυξητική άνω του 35% το 2015 από το 1990. 
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Στην περίπτωση των στερεών καυσίμων, η συνολική κατανάλωση έχει αυξηθεί κατά 85% 
μεταξύ του 1990 και του 2004, λόγω της ανάπτυξης της κατασκευαστικής βιομηχανίας. 
Από το 2004 έως το 2008 η κατανάλωση στερεών καυσίμων ήταν σταθερή, ενώ μετά το 
2008 μειώνεται ουσιαστικά για να φθάσει τα επίπεδα του 1990.  
Αν και η απόλυτη ποσότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
αυξήθηκε κατά περισσότερο από 310 φορές από το 2006 (Σχήμα 1.3), η συμμετοχή των 
ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή εξακολουθεί να φθάνει μόνο το 8.6% της συνολικής 
παραγωγή. 
 
Συνολικά, το ενεργειακό μίγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο 
παρουσιάζει καλύτερα χαρακτηριστικά από το 2008, όταν τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη 
μονάδα συνδυασμένου κύκλου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας , όπως επίσης 
και λόγω της μεγαλύτερης συμβολής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
Η αύξηση της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 225% από το 1990 έως το 
2015. 
 
Το μερίδιο της πρωτογενούς ενέργειας που καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας αυξάνεται σταθερά με την πάροδο του χρόνου, και ανερχόταν σε 6.07% της 
συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 2016. Ο κύριος όγκος της ενέργειας 
από ΑΠΕ που καταναλώνεται, περίπου 68%, προέρχεται από ηλιακή θερμική και βιομάζα. 
Η αιολική ενέργεια είναι ο επόμενος μεγαλύτερος παράγοντας συνεισφέροντας 13% της 
συνολικής ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα βιοκαύσιμα σημείωσαν 
τη μεγαλύτερη αύξηση - από το μηδέν 0% το 1990 σε περίπου το 6% της συνολικής 
ενέργειας από ΑΠΕ το 2016.  
 
Με βάση τα στοιχεία του 2016, η Κύπρος, όπως όλες οι χώρες της ΕΕ, έχει μια σημαντική 
πρόκληση για να επιτύχει τους νέους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ΑΠΕ) για το 2020. Οι στόχοι ΑΠΕ περιλαμβάνουν όλες τις πηγές της ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θερμότητας και των καυσίμων των μεταφορών. Ο στόχος της Κύπρου 
είναι 13% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας να είναι από ανανεώσιμες πηγές έως το 
2020. 
 
Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά περίπου 38% μεταξύ 1990 
και 2015. Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη αύξηση στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας, αυξάνοντας την κατανάλωση κατά 174% από το 1990. 
Η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα συμβατικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 
152% μεταξύ του 1990 και του 2016. Αυτό έχει σημαντική επιπτώση στις εκπομπές GHG. 
Ο τομέας των υπηρεσιών αύξησε επίσης την κατανάλωση ενέργειας κατά 358% από το 
1990.  
 
Τα νοικοκυριά είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές τελικής ενέργειας 
στην ΕΕ. Η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν τις σημαντικότερες συνιστώσες της 
ενεργειακής ζήτησης των νοικοκυριών και μπορεί να διαφέρει σημαντικά από έτος σε 
έτος ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Στα πολύ πρόσφατα χρόνια, η κατανάλωση 
ενέργειας των νοικοκυριών μειώθηκε εν μέρει ως αποτέλεσμα των υψηλότερων τιμών 
των καυσίμων. 
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Η τελική κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία μειώθηκε από το 1990, κυρίως ως 
αποτέλεσμα μιας μετατόπισης προς τις λιγότερο ενεργοβόρες  βιομηχανίες, καθώς και 
στη συνεχιζόμενη μετάβαση σε μια οικονομία περισσότερο προσανατολισμένη στις 
υπηρεσίες. 
 
Απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών 
Όσον αφορά την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το νέο ρυθμιστικό καθεστώς που 
θεσπίστηκε από το 2004 προέβλεπε την απελευθέρωση του 35% της αγοράς. Το ποσοστό 
αυτό αυξήθηκε από 35% σε 65% από την 1/1/2009, έτσι οι επιλέξιμοι πελάτες (όσοι 
μπορούν ναεπιλέγουν τον προμηθευτή τους) είναι όλοι οι μη εγχώριοι πελάτες. Από 
1/1/2014, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο είναι πλήρως ελευθερωμένη και οι 
επιλέξιμοι πελάτες είναι όλοι οι πελάτες.  Ο κύριος στόχος της διαδικασίας 
απελευθέρωσης της αγοράς είναι η παροχή ανταγωνιστικών τιμών και βελτιωμένων 
υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά την περαιτέρω 
διάρθρωση των αγορών ενέργειας, μία σημαντική αλλαγή είναι η τρίτη ενεργειακή 
δέσμη της ΕΕ. Η Κύπρος έχει επιτύχει τη συμμόρφωση μεταφοράς της 3ης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια. 
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6.2. Εθνικοί Ενεργειακοί και Περιβαλλοντικοί Στόχοι στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Πολιτικών 

Η ΕΕ, ενόψει της Συμφωνίας του Παρισιού, υπέβαλε το 2014 μια Προβλεπόμενη Εθνικά 
Καθορισμένη Συνεισφορά (Intended Nationally Determined Contribution - INDC) για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με 
τα επίπεδα του 1990. 
 
Επειδή αυτή η INDC βάσει της συμφωνίας του Παρισιού υποβλήθηκε μόνο από την ΕΕ και 
τα 28 κράτη μέλη από κοινού (ΕΕ-28) και όχι από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, δεν 
έχουν καθοριστεί ξεχωριστές συνεισφορές για κάθε κράτος μέλος. Για το λόγο αυτό, η 
Κύπρος, ως μέρος της ΕΕ-28, αναλαμβάνει ποσοτικοποιημένο στόχο μείωσης των 
εκπομπών σε ολόκληρη την οικονομία από κοινού με όλα τα άλλα κράτη μέλη. 
 
Με το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία 
να θέσει εσωτερικούς κανόνες οι οποίοι θα στηρίξουν την εφαρμογή της Εθνικά 
Καθορισμένης Συνεισφοράς, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού.  
 
Το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 εισήγαγε μια σαφή προσέγγιση για 
την επίτευξη του στόχου της μείωσης κατά 40% των συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 1990, που ισοδυναμεί με μείωση κατά 36% σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 2005.  
 
Αυτός ο στόχος μείωσης κατά 36% διαιρείται μεταξύ δύο υπο-κατηγορίες, όπου το 43% 
της προσπάθειας μείωσης έχει αποδοθεί στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ΣΕΔΕ-ETS) και το 30% σε τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, (Kανονισμός για τον 
Eπιμερισμό της Προσπάθειας, αριθ. 2018/842, Effort Sharing Regulation-ESR). 
 
Στο πλαίσιο αυτού του Κανονισμού, οι εθνικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών για το 2030 
για κάθε κράτος μέλος θα είναι μεταξύ 0% και -40% σε σύγκριση με το 2005. 
 
O δεσμευτικός εθνικός στόχος της Κύπρου με βάση τον κανονισμό 2018/842 είναι ο 
περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 24% σε σχέση με 
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του 2005.  
 
Οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και την επανεξέταση του 
στόχου στο πλαίσιο του Κανονισμού θα εναρμονιστούν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με 
τον Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Κανονισμού 218/842, οι ετήσιες κατανομές 
εκπομπών για τα έτη από το 2021 έως το 2030, σε τόνους CO2, εγκρίνονται από την 
Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων που βασίζονται στα εθνικά δεδομένα απογραφής 
για τα έτη 2005 και 2016 έως 2018, που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του κανονισμού 525/2013 2 . 
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6.3. Στόχοι που σχετίζονται με την εξέλιξη και Ανάπτυξη του 
Ενεργειακού Συστήματος 

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός αναπτύσσεται σε έξι αμοιβαίως ενισχυόμενους και 
στενά αλληλένδετους πυλώνες, στη βάση των οποίων αναλύονται και παρουσιάζονται 
συγκεκριμένες προτεραιότητες ενεργειακής πολιτικής και ανάληψης στοχευμένων 
μέτρων. Οι πυλώνες αυτοί αποτελούν και τις επίσημα οριζόμενες διαστάσεις της 
Ενεργειακής Ένωσης και η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 
ακολουθεί και συμπίπτει με αυτές ακριβώς τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και απαιτήσεις.  
 
Οι έξι πυλώνες του ΕΣΕΚ είναι οι ακόλουθοι:  

1. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου, 

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  

3. Ενεργειακή Απόδοση,  

4. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού  

5. Εσωτερική Αγορά Ενέργειας,  

6. Έρευνα, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα 

7. Μεταφορές  

 

Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται και αναλύονται βάσει αυτών των πυλώνων οι 

υφιστάμενες πολιτικές και μέτρα, η αναλυτική βάση και τα αποτελέσματα εξέλιξης του 

ενεργειακού συστήματος μέχρι το έτος 2030, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα σε 

επίπεδο προτεραιοτήτων πολιτικών που θα πρέπει είτε να συνεχιστούν, είτε να 

υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν μέχρι το έτος 2030 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του 

εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού. 
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6.4. Υφιστάμενα Μέτρα Πολιτικής 

Το πλαίσιο πολιτικής για την εκπόνηση του σχεδίου στρατηγικής συνοψίζεται στα 

ακόλουθα: 

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 

Ένωσης και τη δράση για το κλίμα [(ΕΕ) 2018/1999], και ιδίως για τον καθορισμό των 

αναγκαίων θεμελίων για μια αξιόπιστη, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά αποδοτική, 

διαφανή και προβλέψιμη διακυβέρνηση που διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων για το 

2030 αλλά και των μακροπρόθεσμων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, σύμφωνα με την  

συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, η νέα δομή για την κλιματική και 

ενεργειακή διακυβέρνηση έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Υπουργών (15/11/2017 

απόφαση αριθ. 83,709). 

Ο πυρήνας αυτής της νέας δομής (βλέπε διάγραμμα 6.1), το «εθνικό σύστημα 

διακυβέρνησης για το κλίμα και την ενέργεια» είναι μια υπουργική επιτροπή, 

αποτελούμενη από τον υπουργό Γεωργίας  Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τον 

υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον υπουργό Οικονομικών και τον 

υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Η Υπουργική Επιτροπή προεδρεύει από 

κοινού από τον υπουργό Γεωργίας  Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον 

υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αυτή η Επιτροπή πρέπει να προτείνει το 

εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) στο Συμβούλιο των Υπουργών, το 

οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση. Η πρόταση του ΕΣΕΚ καταρτίζεται από την Τεχνική 

Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους μόνιμους γραμματείς των ίδιων υπουργείων. Η 

Τεχνική Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή του ΕΣΕΚ και υποβάλλει 

προτάσεις για τις αναθεωρήσεις του όταν είναι απαραίτητο. Η Τεχνική Επιτροπή 

προεδρεύει από κοινού από τον μόνιμο γραμματέα του υπουργείου Γεωργίας  Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τον μόνιμο γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η Τεχνική Επιτροπή διαβουλεύεται με τις ακόλουθες επτά 

ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων: ανθρακούχες εκπομπές, ενεργειακή απόδοση, 

ενεργειακή ασφάλεια, εσωτερική αγορά ενέργειας, έρευνα, καινοτομία και 

ανταγωνιστικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μεταφορές. Οι μεταφορές είναι 

μια συμπληρωματική ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε λόγω της σημαντικής 

συμβολής του τομέα στις εθνικές εκπομπές. Κάθε ομάδα εργασίας έχει συντονιστή. Όλες 

οι ομάδες εργασίας με εξαίρεση τις ανθρακούχες εκπομπές αποτελούν ευθύνη του 

Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες 

εκπομπές αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος). Η Γραμματεία του εθνικού συστήματος 

διακυβέρνησης για το κλίμα και την ενέργεια διεξάγεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος. 
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Διάγραμμα 6- 1: Δομή Εθνικού Σύστηματος Διακυβέρνησης 

 

6.4.1. Μέτρα Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου  

Η Κύπρος αντιμετωπίζει την πρόκληση της ανάπτυξης της οικονομίας της με τρόπο 
που να μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα 
τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 
 
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα οριζόντιο ζήτημα που απαιτεί τη συμμετοχή και την 
ενεργοποίηση σχεδόν όλων των υπουργείων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου 
Εξωτερικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας και τις τοπικές αρχές. Ως εκ τούτου, ο ρόλος του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος ως εθνικού συντονιστή αναβαθμίζεται και ενισχύεται. Επιπλέον, 
σημαντικός παράγοντας στην προσπάθεια είναι η συνεχής βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου. 
Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής είναι ένας από τους κύριους στόχους που 
εντοπίστηκαν στην Κυπριακή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία 
δρομολογήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος το 2007.  
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

6.14 

 

Στόχος της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός συνόλου αρχών για τη χάραξη ενός 
σχεδίου δράσης σύμφωνα με τις διεθνείς προκλήσεις, και σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής της ΕΕ και προσαρμοσμένη στις ειδικές εθνικές συνθήκες. 
 
Το Φεβρουάριο του 2014, η Βουλή ψήφισε το νόμο για τη φορολογική ευθύνη και 
τα συστήματα προϋπολογισμού Ν.20 (I)/2014, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Στόχος 
ήταν να εισαχθούν νέες αρχές για τον προϋπολογισμό που θα ενισχύσουν την 
ευελιξία των οικονομικών φορέων και τη διαφάνεια της χρήσης των κρατικών 
πόρων, επιτυγχάνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήθηκε 
από τα υπουργεία να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες για την εκπόνηση 
μεσοπρόθεσμου σχεδίου στρατηγικής και την κατάρτιση του προϋπολογισμού με 
βάση τις δραστηριότητες αυτές για την επίτευξη των στόχων τους. 
Η σημασία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής (και της προσαρμογής) για την 
Κύπρο τονίζεται μέσω της ένταξής της ως ο πρώτος στόχος του στρατηγικού 
σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ως ένας από τους στρατηγικούς 
στόχους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
 
Δεδομένου ότι η Κύπρος δεν ήταν μέρος του παραρτήματος Ι της UNFCCC έως το 
2013, οι εθνικές πολιτικές και τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2007 για την εφαρμογή της 
απόφασης 280/2004 της ΕΕ. Έκτοτε, οι πολιτικές και τα μέτρα επανεξετάζονται, 
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται κάθε 2 χρόνια.  
 
Διάφορες πολιτικές και μέτρα που επηρεάζουν τους προαναφερθέντες στόχους 
προέρχονται από την ΕΕ, όπως η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, τα 
πρότυπα επιδόσεων εκπομπών για τα νέα οχήματα, ο κανονισμός για τα 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, η οδηγία για την υγειονομική ταφή και η κοινή 
γεωργική πολιτική.  
 
Επιπλέον, αρκετές πολιτικές και μέτρα που στοχεύουν στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και στην Ενεργειακή Απόδοση επηρεάζουν τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου στην Κύπρο. 
 
Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια που εγκρίθηκε το 2014 και 
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015, στοχεύει μεταξύ άλλων στην πρόληψη 
των εκπομπών φθοριούχων αερίων από υπάρχοντα εξοπλισμό, απαιτώντας 
ελέγχους διαρροής, κατάλληλη συντήρηση και ανάκτηση των αερίων στο τέλος 
της ζωής του εξοπλισμού.  
 
Για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στην Κύπρο, πρέπει να 
σχεδιαστεί και λειτουργήσει ένα κατάλληλο σύστημα ανάκτησης. Δεδομένης της 
αυξανόμενης συμβολής τους στις εθνικές εκπομπές, θεωρείται ζωτικής σημασίας η 
άμεση υλοποίησή του. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Άρθρου  9 του κανονισμού 517/2014/ΕΚ, σχετικά με 
τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, και με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συστημάτων ευθύνης του 
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παραγωγού για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και την 
ανακύκλωση, αποκατάσταση ή καταστροφή τους.  
 
Η Κύπρος ενέκρινε προσφάτως και εναρμόνισε τον ανωτέρω κανονισμό στο 
Κυπριακό δίκαιο 62 (Ι)/2016 και 46 (I)/2017. Το επόμενο βήμα είναι η προώθηση 
ενός εθνικού νόμου σχετικά με το σύστημα ευθύνης ενός παραγωγού.  
 
Η κύρια διάταξη του παρόντος νόμου θα ακολουθήσει την αρχή "ο ρυπαίνων 
πληρώνει" και κάθε παραγωγός θα πρέπει να συμμετάσχει σε ένα κατάλληλο 
σύστημα διαχείρισης των φθοριούχων αερίων που έχουν ανακτηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο. 
 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου καθεστώτος, οι πιστοποιημένοι 
τεχνικοί θα ενθαρρύνονται να επιστρέψουν στο σύστημα τυχόν φθοριούχα αέρια 
που έχουν ανακτηθεί, με ένα προκαθορισμένο κέρδος. 
 
Η τεχνολογία αναερόβιας χώνευσης μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση δύο 
ανησυχιών που αλληλοσυνδέονται ε κάποιο βαθμό:  

 ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας και  

 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  
 
Στην Κύπρο λειτουργούν επί του παρόντος περισσότεροι από 10 αναερόβιοι 
χωνευτές, από τους οποίους η πλειονότητα βρίσκεται σε μεγάλες κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις και όλες οι διαθέσιμες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη 
δυνατότητα στην Κύπρο να προωθήσει περαιτέρω αυτή η τεχνολογία 
. 
Παρόλο που η αναερόβια χώνευση δεν αναφέρεται σαφώς στην Ευρωπαϊκή ή την 
εθνική νομοθεσία, η τεχνολογία προτιμάται από μεγάλες κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις ώστε να συμμορφώνονται με τους όρους που αναφέρονται στις 
άδειες απόρριψης λυμάτων και ατμοσφαιρικών εκπομπών.  
 
Η τεχνολογία προωθείται σθεναρά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά για 
τις μεγάλες εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία για τις βιομηχανικές 
εκπομπές. Η σχετική εθνική νομοθεσία που ενθαρρύνει την προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης είναι: 

 οι κανονισμοί 2003 για τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων (απόρριψη 
λυμάτων), Κ.Δ.Π. 772/2003  

 τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων (ευαίσθητες περιοχές για απορρίψεις 
αστικών λυμάτων) Κ.Δ.Π. 111/2004.  

 
Με την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή να αποτελεί τη βασική 
κατευθυντήρια γραμμή, και σε συνδυασμό με τη βελτίωση της υποδομής της 
χώρας, η Κύπρος έχει αναπτύξει και εφαρμόσει κατά τα τελευταία χρόνια το 
εθνικό σχέδιο διαχείρισης αστικών αποβλήτων 2015-2021, το οποίο βρίσκεται επί 
του παρόντος σε μείζονα αναθεώρηση. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής 
αποτελεί ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
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Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ς 2015-2021 περιέχει ποσοτικούς και 
ποιοτικούς στόχους και απαριθμεί συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που πρέπει να 
ληφθούν για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Ένας από τους ποσοτικούς στόχους 
είναι ότι δεν μπορούν να διατεθούν περισσότεροι από 95,000 τόνοι 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής (αντιπροσωπεύει 
τον στόχο του 35% της οδηγίας 1999/31/ΕΚ).  
 
Επίσης, έμφαση δίνεται στα εξής: 

 Ανάπτυξη τοπικών συστημάτων πρόληψης και διαχείρισης των αποβλήτων 

 Υποχρέωση για τη δημιουργία χωριστών συστημάτων συλλογής από τις 
τοπικές αρχές, 

 Δημιουργία διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού σε ρεύματα εκτός των 
απορριμμάτων συσκευασίας, 

 Καθορισμός φόρου υγειονομικής ταφής/εισφοράς, 

 Απαγόρευση της διάθεσης ορισμένων ροών αποβλήτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής (π.χ. πράσινα απόβλητα, απόβλητα υψηλής 
θερμογόνου αξίας κ.λπ.)  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής που έχουν συμπεριληφθεί στις 
πολιτικές και τα μέτρα μείωσης των αερίων θερμοκηπίου είναι τα ακόλουθα: 
 

 Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων μέσω 
διαλογής στο στάδιο παραγωγής 

 Μείωση των οργανικών αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής 

 Αύξηση της ποσότητας των οργανικών αποβλήτων που αντιμετωπίζονται με 
λιπασματοποίηση 

 Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για τη επεξεργασία του οργανικού 
κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων 

 
Ένα πρόσθετο μέτρο που εξετάζεται και δεν περιλαμβάνεται στη στρατηγική 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι η ανάκτηση βιοαερίου από παλιούς χώρους 
υγειονομικής ταφής, κατά τη διάρκεια της αποκαταστάσεως τους. 
 
Η Κύπρος έχει ήδη επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή και, κατά συνέπεια, τα 
δάση υποφέρουν από παρατεταμένες ξηρασίες που βάζουν το δασικό οικοσύστημα 
κάτω από σοβαρό στρες νερού και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 
Το Τμήμα Δασών υιοθετεί και εφαρμόζει δράσεις με στόχο την προσαρμογή των 
δασικών εκτάσεων (φυσικών και τεχνητών) στην κλιματική αλλαγή. Η στρατηγική 
επιλογή «προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων» επιτυγχάνεται μέσω της προστασίας των δασών από πυρκαγιές, 
υπερβόσκηση, ανθρώπινες παρεμβάσεις και άλλους βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες που τους επηρεάζουν.  
 
Επιπλέον, οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και αυξάνουν την παγίδευση του άνθρακα. Οι ενέργειες αυτές 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κύριους τομείς, όπως απαριθμούνται στην 
κατάσταση δασικής πολιτικής: 
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 προστασία των δασών από δασικές πυρκαγιές, 

 προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της συμβολής 
των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση 
των κύριων δασών και δασικών περιοχών, 

 βελτίωση και επέκταση των δασών. 
 
Οι ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: 
 

 διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας στα δάση. Ειδικότερα, η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας ενισχύεται από την προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας και την προστασία και αποκατάσταση των οικοτόπων τους, 

 προστασία των δασών από την παράνομη υλοτομία: η εφαρμογή του νόμου 
139 (I)/2013 ενεργεί ως εργαλείο για τον έλεγχο των περισσοτέρων από τα 
διαθέσιμα καυσόξυλα σε τοπικό επίπεδο και για την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων για οποιαδήποτε παράνομη ή ανεξέλεγκτη υλοτομία ή/και 
διάθεση της τοπικής αγοράς ξυλείας χωρίς άδεια, 

 αναδάσωση του ορυχείου αμιάντου καθώς και αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων λατομείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (το 
τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και την Υπηρεσία Λατομείων), 

 προστασία των δασών και ενίσχυση της δομής και της αντοχής τους στην 
κλιματική αλλαγή μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 
2020. 

 
Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχουν 
προωθηθεί ορισμένες δραστηριότητες και δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 8 
(επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών εκτάσεων και βελτίωση της βιωσιμότητας 
των δασών).  
 
Η Δράση 8.5.3 περιλαμβάνει εργασίες αραίωσης σε πυκνές δασικές εκτάσεις, με 
σκοπό τη βελτίωση της δομής των δασών, την προσαρμογή των δασών στην 
κλιματική αλλαγή, τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της απορρόφησης 
των αερίων του θερμοκηπίου. Η εφαρμογή της στοχευμένης αραίωσης αναμένεται 
να βελτιώσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα σε άλλες διαταραχές, όπως η 
ξηρασία, η αύξηση της θερμοκρασίας και τα παρατεταμένα κύματα θερμότητας 
(ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής). 
 
Επιπλέον, το Τμήμα Δασών συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή 
συγχρηματοδοτούμενα έργα (LIFE +, Interreg κ. λπ.) που στοχεύουν στην 
προστασία των απειλούμενων ειδών και οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και επιτυγχάνουν την προσαρμογή τους και τη βιώσιμη 
Διαχείριση. 

6.4.2. Μέτρα Προώθησης των ΑΠΕ 

Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει αναπτύξει σειρά διαφόρων προγραμμάτων στήριξης, 
κινήτρων και μαλακών μέτρων κατά την περίοδο 2008-2018, προκειμένου να 
στηρίξει περαιτέρω τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικά στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η διείσδυση ήταν πολύ χαμηλή, έχουν 
αναπτυχθεί πολλά προγράμματα στήριξης κατά την περίοδο αυτή. 
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Στον επόμενο Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ για την περίοδο 2008 -2017 

 

Πίνακας 6- 1: Εγκατεστημένη ισχύς Συστημάτων ΑΠΕ (ανά τεχνολογία) 

 
 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από ΑΠΕ (GWh ανά έτος) 

 
Φ/Β 

 
Αιολικά 

 
Βιομάζα 

 
Total 

2008 2.55 0 11.54 14.09 

2009 3.83 0 26.52 30.35 

2010 6.39 31.37 35.12 72.88 

2011 11.94 114.31 51.61 177.86 

2012 21.54 185.48 50.02 257.04 

2013 47.11 231.04 48.86 327.01 

2014 83.59 182.85 50.55 316.99 

2015 126.66 221.86 51.24 399.76 

2016 147.65 226.7 52.02 426.37 

2017 173.73 211.45 51.91 421.68 

 

Από το 2015, όλα τα νέα καθεστώτα στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας λαμβάνουν το λεγόμενο κόστος αποφυγής, το οποίο αντιστοιχεί σε μια 
ιδανική τιμή δείκτη.  
 
Το καθεστώς θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη ελευθέρωση της αγοράς, όπου η 
επιδοτούμενη ηλεκτρική ενέργεια και οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται στους 
παραγωγούς μέσω του κόστους αποφυγής θα καταργηθούν.  
 
Τα καθεστώτα στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές για ιδία χρήση, Net Metering, Net Billing και η Aυτοκατανάλωση έχουν 
υλοποιηθεί από το 2013 ως εθνική πολιτική για την προώθηση της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  
 
Επί του παρόντος, η κατηγορία Net Metering εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά 
συστήματα μικρής κλίμακας με δυναμικότητα έως 10KW, για όλους τους 
καταναλωτές (οικιστικά και μη). Το πεδίο εφαρμογής του Net Metering παρέχει τη 
δυνατότητα στους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές να καλύπτουν 
το σύνολο ή μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 
εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια ΑΠΕ αφαιρείται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
του κτιρίου. Οι καταναλωτές πληρώνουν μόνο για τη διαφορά μεταξύ της 
ενέργειας που καταναλώνεται και της παραγόμενης ενέργειας (καθαρή ηλεκτρική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται) συν ένα κόστος που αντικατοπτρίζει το κόστος 
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου για την υποστήριξη συνεχούς προμήθειας και 
φόρων (ΦΠΑ, εισφορά ΑΠΕ). 
 
Το παραπάνω καθεστώς αναμένεται να συνεχιστεί, με ορισμένες τροποποιήσεις 
στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να ενισχυθεί καλύτερα η αυτοκατανάλωση για τα 
μικρά συστήματα. 
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Με τα συστήματα Αυτοπαραγωγής και καθαρής χρέωσης (Net Billing), η ενέργεια 
που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να αυτοκαταναλώνεται 
εντός της ίδιας χρονικής περιόδου των 20 λεπτών που δημιουργήθηκε. Εάν η 
τοπική ζήτηση ενέργειας υπερβαίνει την παραγωγή των φωτοβοιλταϊκών, η 
ενέργεια εισάγεται από το δίκτυο.  
 
Με το σύστημα αυτοπαραγωγής, η πλεονάζουσα παραγωγή εξάγεται στο δίκτυο 
χωρίς καμία οικονομική αντιστάθμιση ούτε πρόσθετο τέλος. Το σύστημα Net 
Billing προβλέπει αποζημίωση για την πλεονάζουσα ενέργεια. Το μέγεθος αυτών 
των συστημάτων είναι βασικά απεριόριστο (μέχρι 10MW).  
 
Ορισμένες δυσκολίες που υπάρχουν (δηλαδή η μακρά διαδικασία που απαιτείται 
για την πολεοδομική ή άδεια οικοδομής), αναμένεται να ξεπεραστούν τα επόμενα 
έτη.  
 
Αυτό το σύστημα στήριξης είναι το πιο αποτελεσματικό για τους βιομηχανικούς και 
εμπορικούς καταναλωτές, δεδομένου ότι ο αυτοκαταναλωτής σχεδόν εξαιρείται 
από όλους τους φόρους για την ενέργεια που έχει αυτοκαταναλωθεί. 
 
Προκειμένου να ενισχυθούν τα παραπάνω συστήματα (Net Metering, Net Billing 
και αυτοκατανάλωση), θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο λογισμικού και θα παρασχεθεί 
δωρεάν τόσο στους συμβούλους ενέργειας όσο και στους τελικούς χρήστες. Με 
αυτό το εργαλείο (που θα παρακολουθείται και θα διατηρείται από την 
κυβέρνηση), ο τελικός χρήστης θα μπορεί να έχει μια ένδειξη για το τι μέγεθος 
σύστημα να πρέπει να  εγκαταστήσει έτσι ώστε αυτό να είναι οικονομικά βιώσιμο.  
 
Επιπλέον, θα δίνει περισσότερες πληροφορίες στους συμβούλους, προκειμένου να 
συμβουλέψουν καλύτερα τους αυτοπαραγωγούς σε άλλους τομείς (ενεργειακή 
απόδοση, αποθήκευση, κλπ.). 
 
Ένα άλλο εργαλείο που θα αναπτυχθεί αφορά στο εργαλείο πρόγνωσης 
παραγωγής των μεταβλητών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μεταβλητές 
εκροές που επηρεάζονται έντονα από τον καιρό (άνεμος, ηλιοφάνεια κ. λπ.).  
 
Λόγω της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου και των διαφόρων καιρικών 
φαινομένων στην Κύπρο, ή χρήση ενός τέτοιου εργαλείου μπορεί να παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας ζήτησε τεχνική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθούν και 
να συσχετιστούν όλα τα υφιστάμενα μοντέλα προβλέψεων σε μια προσπάθεια να 
δημιουργηθεί ένα εργαλείο πρόγνωσης/συσχέτισης καιρού/ενέργειας για τα 
συστήματα ΑΠΕ που θα συμμετάσχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς 
και για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ούτως ώστε διευκολυνθεί η 
ομαλότερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ενεργεικό χάρτη 
της Κύπρου.  
 
Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα μεταφοράς όπως το βιοντίζελ και η 
βιοαιθανόλη που παράγονται από βιομάζα. Χρησιμεύουν ως ανανεώσιμη 
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εναλλακτική λύση για τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, 
συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη 
βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.  
 
Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να εκπληρώσει δύο υποχρεωτικούς στόχους κατά 
2020, ορίζοντας τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ, 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ:  

 το 10% της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών προέρχεται 
από ανανεώσιμες πηγές, όπως τα βιοκαύσιμα, και  

 οι προμηθευτές καυσίμων υποχρεούνται να μειώσουν την ένταση των 
αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων μεταφοράς που εισέρχονται στην αγορά 
κατά 6% σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμων (εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου της ΕΕ σε 2010).  

 
Επί του παρόντος, το ποσοστό των βιοκαυσίμων για τα καύσιμα μεταφοράς είναι 
στο 2.5% και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι στο 1%. Οι 
στόχοι αυτοί θα αυξηθούν σταδιακά έως τις 2020, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στους υποχρεωτικούς στόχους. 
 
Η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 
καυσίμων θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς 
εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και την υλοποίηση των 
σχετικών υποδομών εντός της Ένωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 
εξάρτηση από υγρά ορυκτά και να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον 
τομέα των μεταφορών.  
 
Στο πλαίσιο της οδηγίας, η οποία θέτει πρακτικούς στόχους, προωθείται ειδικά η 
ανάπτυξη της αγοράς και των συναφών υποδομών για τη χρήση στις μεταφορές: 

 ηλεκτρικής ενέργειας,  

 υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),  

 συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και  

 υδρογόνου.  
 
Η αρμόδια αρχή για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  
 
Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, έχουν εγκατασταθεί σημεία φόρτισης και 
υποδομές για ηλεκτρικά οχήματα σε δημόσια κτίρια και σε δημόσιους δρόμους. 
Επί του παρόντος υπάρχουν 18 διπλοί σταθμοί φόρτισης στην Κύπρο: 6 σταθμοί 
φόρτισης στη Λευκωσία, 5 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα, 2 στην Αμμόχωστος και 3 
στην Πάφο.  
 
Επιπλέον, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανικών Υπηρεσιών προχωρά στην εγκατάσταση 
10 σταθμών φόρτισης στους υπεραστικούς και δημόσιους δρόμους. Αν και οι 
αριθμοί είναι ακόμη πολύ μικροί, η προσδοκία είναι ότι η εγγραφή των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι 
νέες πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναμένεται να ανέλθουν στο 25%-50% των 
συνολικών οχημάτων στο δρόμο κατά το 2040. 
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Η εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου σε οχήματα και σημεία ανεφοδιασμού με 
υγραέριο στους σταθμούς λιανικής παραγωγής, ξεκίνησε επίσης το 2017. 
 
Τέλος, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας εκπόνησε ένα εθνικό πλαίσιο 
πολιτικής που περιγράφει εθνικούς στόχους και κατευθυντήριες γραμμές, 
υποστηρίζει δράσεις και πολιτικές για την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και 
τις απαραίτητες υποδομές. 
 

6.4.3. Μέτρα Βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που σχεδιάζονται και εκείνα που 
εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη αποσκοπούν στην επίτευξη του εθνικού 
στόχου της ενεργειακής απόδοσης σε κάθε τομέα (τομέας κτιρίων, τομέας 
μεταφορών, τριτογενής τομέας, δημόσιος τομέας και βιομηχανικός τομέας). 
 
Τα σημαντικότερα εφαρμομένα/συνεχιζόμενα μέτρα είναι: 
 
Νομοθετικά μέτρα  

 απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια, κτίρια που 
υποβάλλονται σε μεγάλες ανακαινίσεις και δομικά στοιχεία που έχουν 
μετασκευάσει.  

 νομοθεσία που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις των κτιρίων σχεδόν 
μηδενικής ενέργειας.  

 υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για νέα 
κτήρια και κτίρια που πωλούνται ή ενοικιάζονται.  

 υποχρεωτική επιθεώρηση των μεγάλων συστημάτων κλιματισμού και των 
συστημάτων θέρμανσης με λέβητα.  

 απαιτήσεις για τεχνικά συστήματα κτιρίων που εγκαθίστανται σε 
υφιστάμενα κτίρια  

 νομοθεσία για την αναγνώριση των τεχνικών εγκαταστατών συστημάτων 
κτιρίων  

 νομοθεσία για την προώθηση συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρισμού και υψηλών προδιαγραφών απόδοσης στα συστήματα 
θέρμανσης και ψύξης.  

 νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση (ενεργειακή απόδοση στον δημόσιο 
τομέα, ενεργειακή απόδοση στη μέτρηση και τιμολόγηση, σε 
μετασχηματισμό, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενεργειακούς ελέγχους κ. λπ.) 

 Νομοθεσία για τη ρύθμιση της αγοράς ενεργειακού ελέγχου στα κτίρια, τις 
βιομηχανίες και τις μεταφορές και τη λειτουργία των εταιρειών παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs)  

 νομοθεσία για την ενεργειακή σήμανση και την εποπτεία της αγοράς 

 νομοθεσίες για τη θέσπιση συστήματος υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης 
για εταιρείες ενέργειας  
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Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης  

 εκπαίδευση και αδειοδότηση των ενεργειακών ελεγκτών.  

 αδειοδότηση των ESCOs.  

 εκπαίδευση των διαχειριστών ενέργειας.  

 εκπαίδευση και αδειοδότηση ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων (έκδοση 
πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων).  

 πιστοποιητικά εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής 
κλίμακας.  

 εκπαίδευση και αδειοδότηση των τεχνικών εγκαταστατών συστημάτων 
κτιρίων  

 αδειοδότηση των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης.  

 αδειοδότηση ελεγκτών συστημάτων κλιματισμού.  

 προώθηση του ρόλου των διαχειριστών ενέργειας στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων. Ο διαχειριστής ενέργειας παρακολουθεί τη χρήση ενέργειας 
σε μια επιχείρηση και προωθεί την εφαρμογή δράσεων για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας.  

 προώθηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας  

 εκπαίδευση αξιωματούχων εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα. 
Έχουν οριστεί περίπου 700 αξιωματικοί σε κυβερνητικά κτίρια. Είναι 
υπεύθυνοι για την ενεργειακή απόδοση σε κάθε δημόσιο κτίριο και 
αναφέρουν τα μέτρα και τις εξοικονομήσεις που επιτυγχάνονται ετησίως.  

 ετήσιες ενημερωτικές εκστρατείες για την ενεργειακή απόδοση. Η καμπάνια 
χρησιμοποιεί το λογότυπο "εξοικονόμηση ενέργειας-εξοικονόμηση 
χρημάτων"  

 ετήσιος διαγωνισμός για τα σχολεία για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης, 5 ραδιοφωνικά spots που μεταδίδονται από ραδιοφωνικούς 
σταθμούς σε όλη την Κύπρο, φυλλάδια, εργαστήρια, ετήσιες εκθέσεις, 
διαλέξεις. Οι δράσεις ενημέρωσης προωθούν τις επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τους 
ενεργειακούς ελέγχους. 

 Πιο στοχευμένες δράσεις αύξησης της ευαισθητοποίησης υλοποιούνται το 
2018 και 2019 με τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την ΕΕ, προκειμένου 
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών, των 
πολιτών, των τοπικών αρχών και των δημοσιογράφων σχετικά με τη 
σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ευκαιριών εξοικονόμησης 
ενέργειας και να ληφθούν μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα 
περιλαμβάνει: ένα ηλεκτρονικό εργαλείο (σε διεπαφή φιλική προς τον 
χρήστη) για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας που θα δώσει τη 
δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν σαφή άποψη σχετικά με την 
οικονομική αποδοτικότητα των δυνητικών μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας, τη δημιουργία του δικτύου ενεργειακής απόδοσης των 
επιχειρήσεων και των βιομηχανιών και την εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
βάσει εκδηλώσεων για τους πολίτες, τις τοπικές αρχές και τους 
δημοσιογράφους. Οι δείκτες επιδόσεων θα χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.  
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Δημόσια χρηματοδοτικά συστήματα και άλλα χρηματοδοτικά μέτρα  

 Έχουν εξασφαλιστεί 53.000.000 ευρώ από τα Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά 
Ταμεία 2014-2020 για τα καθεστώτα επιχορηγήσεων και τα σχέδια για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια. 
33.000.000 ευρώ θα διατεθούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τις ΜΜΕ και τα νοικοκυριά, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα 
δημόσια κτήρια της κεντρικής κυβέρνησης. Επιπλέον, 1.17 εκατομμύρια 
ευρώ έχουν εξασφαλιστεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 για πιλοτικά έργα 
συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σε δημόσια κτίρια και κτήρια 
ημικρατικών οργανισμών. Τα έργα στον δημόσιο τομέα ξεκίνησαν το 2018. 

 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε το 2017, τη 
λειτουργία ενός καθεστώτος στήριξης (Net billing) για την εγκατάσταση 
συστημάτων συμπαραγωγής καυσίμου που τροφοδοτείται από 
βιομάζα/βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
αυτοκατανάλωση.  

 ;Eνα σύστημα στήριξης (εξοικονόμηση – αναβάθμιση) θεσπίστηκε το 2015 
για την ενεργειακή ανακαίνιση των υφιστάμενων σπιτιών και των 
υπαρχόντων κτιρίων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας κονδύλια από τα Ευρωπαϊκά και 
Διαρθρωτικά ταμεία 2014-2020 (33.000.000 ευρώ). Το καθεστώς στήριξης 
παρέχει άμεσες επιχορηγήσεις για την εφαρμογή θερμικής μόνωσης και 
άλλων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που θα αναβαθμίσουν την 
ενεργειακή τους κλάση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του 
κτιρίου σε τουλάχιστον Β ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας 
τουλάχιστον 40% ή θα αναβαθμίσουν το κτίριο στο επίπεδο σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης. Το 2018 ανακοινώθηκε η Β’ φάση του Σχεδίου με 
την παροχή επιχορηγήσεων για αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων (Ευρωπαϊκά και Διαρθρωτικά ταμεία 2014-2020)  

 σύστημα στήριξης «ηλιακή ενέργεια για όλους» για την επιτόπου παραγωγή 
και κατανάλωση ΑΠΕ για ιδία χρήση, το οποίο προβλέπει: α) την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net metering με δυναμικότητα 
έως 5KW που συνδέεται με το δίκτυο για όλους τους καταναλωτές 
(οικιστικά και μη οικιστικά) και β) τα συστήματα αυτοπαραγωγής με 
δυναμικότητα έως 10MW για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές.  

 σύστημα στήριξης για την αντικατάσταση παλαιών ηλιακών συστημάτων 
θέρμανσης ζεστού νερού (εθνική χρηματοδότηση).  

 η ενεργειακή φτώχεια, οι κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών και τα 
μέτρα προστασίας τους καθορίστηκαν σε υπουργικό διάταγμα το οποίο 
τέθηκε σε ισχύ το 14/9/2015. Το υπουργικό διάταγμα περιλαμβάνει μέτρα 
όπως (α) μειωμένες τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, β) 
χρηματοδοτικά κίνητρα για τη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
συναμικότητας έως 3kW, (γ) οικονομικά κίνητρα για την αναβάθμιση της 
ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους, και (δ) αδιάλειπτη προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων για τους εν 
λόγω ευάλωτους καταναλωτές όταν η συνεχής παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι απαραίτητη για λόγους που σχετίζονται με την υγεία τους.  
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 Σχέδιο επιχορήγησης για τη μόνωση των σκεπών στον τομέα των κατοικιών 

 Σχέδιο επιχορήγησης για τη διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στις ΜΜΕ  

 δημιουργία νέου Ταμείου για την ενεργειακή απόδοση, για την προώθηση 
επενδύσεων στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, με στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους δημόσιους 
φορείς και τα νοικοκυριά (το διαχειρίζεται η ΕΤΕπ, με χρηματοδοτική 
συνεισφορά του κράτους €40.000.000 για την 2019; η χρηματοδότηση 
προέρχεται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 15% εθνική 
συμμετοχή)..  

 τα ιδιωτικά χρηματοδοτικά ιδρύματα προσφέρουν χρηματοδότηση για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως τα ενεργειακά δάνεια για θερμική 
μόνωση, για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κλπ.  

 στο πλαίσιο δύο νέων διαπεριφερειακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας (SYNERGEIN and STRATENERGY), 11 κτήρια σε 
δήμους και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα αναβαθμιστούν ενεργειακά την 
περίοδο 2018-2020.  

 στοχοθετημένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια  

 δημιουργία δικτύου ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές συμφωνίες με 
επιχειρήσεις  

 χρηματοδοτικά μέτρα για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση σε 
υφιστάμενα ξενοδοχεία  

 μέτρα χρηματοδότησης στη γεωργία  

 στοχοθετημένα μέτρα για τις μεταφορές και ολοκληρωμένα συστήματα 
διαχείρισης του στόλου  

 σχέδια αναβάθμισης οδικού φωτισμού-αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα 
φωτιστικά σώματα σε με νέα, πιο αποτελεσματικά  

 από 1.1.2017, εφαρμόζεται νέα νομοθεσία που προνοεί για ένα ελάχιστο 
ποσοστό κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που πρέπει να καλυφθεί 
από ΑΠΕ, αναφέροντας ότι τουλάχιστον το 25% της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας θα καλυφθεί από ΑΠΕ για νέες μονοκατοικίες, 3% 
για νέες πολυκατοικίες και 7% για μη οικιστικά υποστατικά. Προβλέπεται 
ότι τα νέα κτήρια από την 1.1.2021 θα είναι κατασκευές σχεδόν μηδενικές 
κατανάλωσης.  

 κίνητρα για νέα κτίρια με υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα από τις 
απαιτήσεις της EPBD - τα νέα κτήρια και κτήρια που ανακαινίζονται 
μπορούν να λάβουν 5% επιπλέον δομικό συντελεστή εάν επιτύχουν 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από τα ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία  

 για τις αναβαθμίσεις ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών-θα 
εφαρμόζεται χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ (5%), αντί για 19%, για 
εργασίες ανακαίνισης και επισκευής που πραγματοποιούνται σε 
υπάρχουσες ιδιωτικές κατοικίες.  

 στοχευμένα μέτρα ενεργειακής απόδοσης στα σχολεία  

 αυξανόμενος φόρος στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  

 μέτρα για την αύξηση της χρήσης ποδηλάτων, για την αύξηση της χρήσης 
των δημόσιων συγκοινωνιών, σύστημα διαχείρισης του κυβερνητικού 
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στόλου οχημάτων, την κατάρτιση και την ενημέρωση για την οικολογική 
οδήγηση κλπ.  

 ειδικοί φόροι κατανάλωσης για τα οχήματα με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών CO2.  

 

6.4.4. Μέτρα Ενίσχυσης της Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού, 

Μετά την ολοκλήρωση μιας μελέτης σκοπιμότητας το 2016, η κυβέρνηση της 
Κύπρου  αποφάσισε να εφαρμόσει μια πολιτική που θα οδηγήσει στην εισαγωγή 
φυσικού αερίου στην Κυπριακή αγορά καυσίμων, εγκρίνοντας την εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Κύπρο, στοχεύοντας στην έναρξη της 
προμήθειας φυσικού αερίου μέχρι το έτος 2020.  
 
Αυτές οι ενέργειες έχουν μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, μέχρι να διατεθούν οι 
εγχώριες πηγές αερίου για την Κυπριακή αγορά, και θα χρησιμεύσουν ως 
εναλλακτικός δρόμος εφοδιασμού, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του 
εφοδιασμού σε εσωτερικό αέριο. 
 
Ο γενικότερος σχεδιασμός προνοεί τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία ενός σύνθετου έργου, το οποίο αποτελείται από  
(α) την προμήθεια πλωτής μονάδα αποθήκευσης και αναεριοποίησης (FSRU), 
χωρητικότητας τουλάχιστον 125.000 κυβικών μέτρων, για την εκφόρτωση ΥΦΑ 
από μεταφορείς ΥΦΑ που θα κυμαίνονται σε μέγεθος από 120.000 κυβικά μέτρα 
έως 217.000 κυβικά μέτρα (Q-Flex),  
(β) την κατασκευή υπεράκτιων υποδομών για τη μόνιμη αγκυροβόληση της 
μονάδας FSRU, και  
(γ) χερσαίες υποδομές φυσικού αερίου και συναφή κατασκευαστικά στοιχεία για 
την παράδοση αερίου στο Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό, και 
δυνητικά άλλων καταναλωτών αερίου. 
 
Το κόστος κεφαλαίου του έργου εκτιμάται ότι είναι €300.000.000. Αναμένεται 
επίσης ότι το κεφαλαιουχικό κόστος του έργου θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός 
συνδυασμού επιχορήγησης από την ΕΕ (Connecting Europe Facility) έως του 
ποσού των €101.000.000 (το έργο εγκρίθηκε τον Ιανουάριο 2018), τη δανειακή 
χρηματοδότηση (π.χ. ΕΤΕπ κλπ.) και μια επένδυση από την Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ). Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης εκτιμάται ότι είναι περίπου 
€200.000.000 και έχει σχεδιαστεί για περίοδο είκοσι ετών. 
 
Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η εξόρυξη υδρογονανθράκων αναμένεται να 
αποτελέσει ένα βασικό μέτρο πολιτικής ανάπτυξης εγχώριων πηγών. Το θεσμικό 
πλαίσιο για την εξόρυξη των υδρογονανθράκων έχει ήδη διαμορφωθεί, ενώ ήδη 
έχουν δρομολογηθεί οι πρώτες παραχωρήσεις θαλάσσιων και χερσαίων 
οικοπέδων. 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, ανακοίνωσε με σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04 Μαΐου 2007 την έναρξη του 1ου Γύρου Αδειοδότησης 
Υδρογονανθράκων. 
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 O 1ος Γύρος Αδειοδότησης αφορούσε τα Ερευνητικά Τεμάχια Αρ. 1, 2, 4-12 (Χάρτης 
6-1) που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.  

O 2ος Γύρος Αδειοδότησης που αφορούσε τα Ερευνητικά Τεμάχια Αρ. 1-11 και 13  
(Χάρτης 6-1) που βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, ανακοινώθηκε με σχετική 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 Φεβρουαρίου 
2012  

Ο 3ος Γύρος χορήγησης Αδειών Έρευνας Υδρογονανθράκων που αφορούσε στα 
ερευνητικά τεμάχια 6, 8 και 10 (Χάρτηε 6-1) εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής 
της Ζώνης ανακοινώθηκε με σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Έτσι σήμερα, οι αδειοδοτήσεις στα τεμάχια εντός της Κυπριακής ΑΟΖ συνοψίζονται 

ως ακολούθως: 

Τεμάχιο 2 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013  

 ENI Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»  

 KOGAS Cyprus Limited (20%)  

 TOTAL E&P Cyprus BV (20%) 

 

Τεμάχιο 3 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013  

 ENI Cyprus Limited (50%) - «Διαχειριστής»  

 KOGAS Cyprus Limited (20%)  

 TOTAL E&P Cyprus BV (30%) 

Τεμάχιο 6 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017  

 ENI Cyprus Limited (50%) - «Διαχειριστής»  

 TOTAL E&P Cyprus BV (50%) 

 

Τεμάχιο 7 – Χορηγήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019  

 TOTAL E&P Cyprus BV (50%) - «Διαχειριστής»  

 ENI Cyprus Limited (50%) 

 

Τεμάχιο 8 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017  

 ENI Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»  

 TOTAL E&P Cyprus BV (40%) 

 

Τεμάχιο 9 – Χορηγήθηκε τον Ιανουάριο του 2013  

 ENI Cyprus Limited (60%) - «Διαχειριστής»  

 KOGAS Cyprus Limited (20%)  

 TOTAL E&P Cyprus BV (20%) 

 

Τεμάχιο 10 – Χορηγήθηκε τον Απρίλιο του 2017  

 ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited (60%) - 
«Διαχειριστής»  

 Qatar Petroleum International Upstream LLC (40%) 

 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

6.27 

 

Τεμάχιο 11 – Χορηγήθηκε τον Φεβρουάριο του 2013  

 TOTAL E&P Cyprus BV (50%) - «Διαχειριστής»  

 ENI Cyprus Limited (50%) 

 

Τεμάχιο 12 (Αφροδίτη) – Χορηγήθηκε τον Οκτώβριο του 2008  

 Noble Energy International Ltd (35%) - «Διαχειριστής»  

 BG Cyprus Limited (35%)  

 Delek Drilling Limited Partnership (30%) 

 

 

Χάρτης 6- 1: Τεμάχια εντός της Κυπριακής ΑΟΖ 

 

6.4.5. Μέτρα Ενίσχυσης της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας 

6.4.5.1. Διασυνδεσιμότητα 

Το δίκτυο διασύνδεσης EuroAsia Interconnector είναι ένας διασυνοριακός 
αγωγός ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ελληνικών, κυπριακών και Ισραηλινών 
δικτύων ενέργειας μέσω του μεγαλύτερου υποβρυχίου τροφοδοτικού HVDC 
στον κόσμο. Οι σταθμοί μετατροπής ξηράς HVDC με συνολική χωρητικότητα 
2,000 MW θα βρίσκονται σε κάθε σημείο σύνδεσης.  
 
Πρόκειται για ένα κορυφαίο Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (Project of Common 
Interest - PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για έργο προτεραιότητας 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αγωγός διασύνδεσης είναι ένας 
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ενεργειακός αυτοκινητόδρομος που γεφυρώνει την Ασία και την Ευρώπη. Ο 
ποσοτικός στόχος είναι η ενοποίηση της αγοράς, αλλά και ο τερματισμός της 
ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και η διασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασμού (που σχετίζεται με τη διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας). Ο 
προϋπολογισμός του προγράμματος διασύνδεσης EuroAsia είναι περίπου 
5,000,000,000 ευρώ. 
 

6.4.5.2. Υποδομές Μεταφοράς 

Το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος στην Κύπρο αναφορικά με την ηλεκτρική 
ενέργεια είναι το δίκτυο διασύνδεσης EuroAsia Interconnector, το οποίο 
κατατάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013/εκ της ΕΕ στον ανατολικό 
διάδρομο ηλεκτρισμού NSI. Τα αντίστοιχα έργα για το φυσικό αέριο, οι 
αγωγοί EastMed και CyprusGas2EU, ταξινομούνται και τα δύο στους 
διαδρόμους φυσικού αερίου NSI και  SGC. Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι αυτών 
των έργων είναι η ενοποίηση της αγοράς, η αύξηση της ευελιξίας του εθνικού 
ενεργειακού συστήματος, η εξάλειψη της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού 
και η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού (που σχετίζεται με τη διάσταση 
της ενεργειακής ασφάλειας) και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
λόγω των χαμηλότερων εκπομπών του φυσικού αερίου από τα συμβατικά 
καύσιμα (σχετίζονται με τη διάσταση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες 
εκπομπές κυρίως για έργα φυσικού αερίου). 
 
Η προμήθεια φυσικού αερίου που θα μεταφέρεται από τους αγωγούς θα 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο νησί. 
 
Με υπουργική απόφαση το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και 
Τουρισμού διορίστηκε ως η εθνική αρμόδια αρχή (NCA) για τα Έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος. 
 
Ορισμένες από τις υποχρεώσεις των NCA που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό 347/2013/εκ της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Το καθεστώς πραγματικής προτεραιότητας των Έργων Κοινού 

Ενδιαφέροντος στον δημόσιο τομέα. Καθεστώς προτεραιότητας σε κάθε 
υπουργείο και κυβερνητικές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους. Μια σειρά 
νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων, όπως η μονοαπευθυντική αγορά 
4Energy PCIs, το εγχειρίδιο διαδικασιών των PCIs, το περιβαλλοντικό 
εγχειρίδιο και τα νομοθετικά μέτρα, όπως η εργατική νομοθεσία για τα PCI, 
οι εθνικές προδιαγραφές ποιότητας του φυσικού αερίου και οι ειδικοί φόροι 
κατανάλωσης, οι νόμοι/αποφάσεις, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί για την 
απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Ο 
κύριος στόχος των ανωτέρω είναι η αποτελεσματική διοικητική 
επεξεργασία των φακέλων της αίτησης που σχετίζονται με τα Έργα Κοινού 
Ενδιαφέροντος.  

2. Διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσω 
της δημόσιας διαβούλευσης και του σχεδίου συμμετοχής για τα Έργα 
Κοινού Ενδιαφέροντος.  
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3. η ανάπτυξη της μονοαπευθυντής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 4Energy PCIs. Η 
πλατφόρμα αυτή θα αυξήσει την αποδοτικότητα, θα προωθήσει τη 
διαφάνεια και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών.  

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία από τις υποχρεώσεις των εθνικών αρμοδίων 
αρχών για τα έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τον κανονισμό 
347/2013/εκ της ΕΕ) είναι η διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ και τρίτες χώρες. Σκοπός είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής αυτών των 
έργων. Το ακριβές πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει συνεργασία με 
κυβερνητικές αρχές, εθνικές αρμόδιες αρχές, διαχειριστές συστημάτων 
μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού σε άλλες χώρες, αξιολόγηση 
επενδυτικών ευκαιριών, αξιολόγηση διασυνοριακών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δημόσια διαβούλευση και δημόσιες έρευνες, απόψεις σχετικά με 
μελέτες για την ανάλυση κόστους οφέλους κάθε PCI και νέες πολιτικές για την 
άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και την ανάδειξη του 
στρατηγικού ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου. Για την εφαρμογή των 
ανωτέρω, είναι απαραίτητη η απλοποίηση των διαδικασιών δημόσιας 
αδειοδότησης και η γραφειοκρατία.  
 

6.4.5.3. Ενοποίηση της Αγοράς 

Βρίσκεται σε ισχύ η Κανονιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την εφαρμογή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου 
μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος είναι η λειτουργία μιας 
Προ-ημερήσιας Αγοράς, μιας Ενδοημερήσιας Αγοράς και μιας Αγοράς 
Εξισορρόπησης με αποθεματικό για κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, για τη 
λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, 
επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο κύριος ποσοτικός στόχος είναι να επιτραπεί η συμμετοχή 
τουλάχιστον: 

(1) ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 212.5 MW,  
(2) Συμβατικοί ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 500 MW,  
(3) 4 αδειοδοτημένων ανεξάρτητων προμηθευτών.  

 
Η Κανονιστική Απόφαση για τα συστήματα αποθήκευσης που εγκαθίστανται 
μετά το σημείο μέτρησης, στοχεύει στο να επιτραπεί η συμμετοχή συστημάτων 
αποθήκευσης που εγκαθίστανται μετά το σημείο μέτρησης στις αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας. Το Προσχέδιο της Ρυθμιστικής Απόφασης επιτρέπει τη 
συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των αδειοδοτημένων 
συστημάτων αποθήκευσης που είναι εγκατεστημένα μετά τον μετρητή, και που 
δεν συνδυάζονται με την κατανάλωση ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και καλεί 
τον ΔΣΜΚ να τροποποιήσει τους κανόνες αγοράς και δικτύου ώστε να καταστεί 
δυνατή η μη διακριτική συμμετοχή τους στην αγορά.  
 
Άλλα νομοθετικά μέτρα στοχεύουν στο να επιτραπεί η λειτουργία της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστήσει τον Λειτουργό Αγοράς/ΔΣΜΚ 
ανεξάρτητο οικονομικά και οργανωτικά (διαχείριση, ανθρώπινους πόρους) 
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από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβαίνει 
σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές για να επιτρέψει τη λειτουργία του 
μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας της αγοράς Net-pool το οποίο συμμορφώνεται 
με το μοντέλο-στόχο της ΕΕ.  
 

6.4.5.4. Άλλα Μέτρα 

1. Εκπόνηση δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύων 2018-2027 του 
ΔΣΜ Κύπρου Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη και η ασφαλής λειτουργία 
του Δικτύου Μεταφοράς κατά τα έτη 2018-2027. Το Πρόγραμμα αναλύει τις 
επενδύσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της 
δεκαετούς περιόδου 2018 έως 2027 για την ανάπτυξη και την ασφαλή 
λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

2. Κανονιστική Απόφαση 05/2017 σχετικά με την εφαρμογή ενός δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία από το 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του συστήματος διαχείρισης δεδομένων 
μετρητών (MDMS). Ο κύριος στόχος είναι να παράσχει στους νέους 
προμηθευτές πρόσβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η MDMS 
επιτρέπει την καταχώριση και την είσοδο των μετρητών σε ένα 
συγκεκριμένο μητρώο. Οι ενδείξεις μετρητών όλων των καταναλωτών 
καταχωρούνται και κοινοποιούνται στους αντίστοιχους προμηθευτές.  

3. Ρυθμιστική απόφαση 02/2018 σχετικά με την εφαρμογή ενός δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος για τη μαζική εγκατάσταση και λειτουργία από τον 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της Προηγμένης Υποδομής Μετρήσεων 
(AMI). Ο κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της παρατηρησιμότητας, της 
παρακολούθησης, της ανάκτησης δεδομένων και των μετρήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας σε επίπεδο Συστήματος Διανομής. 
βασικός ποσοτικός στόχος είναι η ανάπτυξη 400,000 μέτρων έως το έτος 
2027. Η AMI αυξάνει την ακρίβεια της πρόβλεψης φορτίου και ζήτησης, 
βελτιώνει την ανάλυση του συστήματος, επιτρέπει τη διαχείριση φορτίου 
και ζήτησης και στην πραγματικότητα τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
του Συστήματος Διανομής. Η AMI θα συμβάλει αποφασιστικά στη 
διαχείριση της χρέωσης ηλεκτρικών οχημάτων, της διαχείρισης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων και της παρακολούθησης παραγωγής, της 
βελτιστοποίησης της πρόβλεψης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, 
επιτρέποντας τη μεγιστοποίηση της διείσδυση των ΑΠΕ. 

 

6.4.6. Μέτρα Ενίσχυσης της Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο ΣΕΤ) 
αποτελεί τον πυλώνα στην έρευνα και καινοτομία της ενεργειακής και κλιματικής 
πολιτικής της ΕΕ, ενώ συμβάλλει στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών 
ερευνητικών προγραμμάτων και προκαλεί σημαντικές επενδύσεις στις τεχνολογίες 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  
 
Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογικές προτεραιότητες, ομαδοποιημένες ανά βασικό στόχο 
της Ενεργειακής Ένωσης στο πλαίσιο του ΣΕΤ, είναι οι εξής:  
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(1) Κατάκτηση της πρώτης θέσης παγκοσμίως στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, 

(2) Παροχή ενός έξυπνου ενεργειακού συστήματος εστιασμένου στον 
καταναλωτή,  

(3) Ανάπτυξη και ενίσχυση των ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, 
(4) Διαφοροποίηση και ενίσχυση των ενεργειακών επιλογών για βιώσιμες 

μεταφορές, 
(5) Καθοδήγηση της φιλοδοξίας στη δέσμευση, τη χρήση και την αποθήκευση 

του άνθρακα,  
(6) Αύξηση της ασφάλειας στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας   

 
H υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής την επόμενη δεκαετία απαιτεί 
την ενεργοποίηση ενός μεγάλου τμήματος των οικονομικών φορέων που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή διάθεση και κατανάλωση της 
ενέργειας. Οι ειδικοί στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της έρευνας και 
καινοτομίας στον κλάδο, οδηγούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας, στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος (στην κατεύθυνση της 
ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα) καθώς και στην 
μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας  
 
Οι βασικές προκλήσεις για την ανάπτυξη της Ε&Κ στον ενεργειακό τομέα είναι 
αυτές που παρατηρούνται για το σύνολο της οικονομίας και είναι:  

 

 Το μικρό μέγεθος. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με περιορισμένη 

ερευνητική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όμως σημαντική 

πρόοδος η οποία, παρά τις συνθήκες κρίσης, δημιουργεί μία δυναμική για 

παραπέρα ανάπτυξη. Η τεχνολογική μετάβαση και οι αναμενόμενες 

επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας την επόμενη δεκαετία, ενισχύουν το 

δυναμικό ενσωμάτωσης νέας γνώσης και καινοτόμων τεχνολογιών, παρά 

το μικρό μέγεθος και το χαμηλό επίπεδο της ανάπτυξης της βιομηχανίας 

στη χώρα.  

 Η ισχνή συμμετοχή του Παραγωγικού Τομέα στην Έρευνα. Η μικρή 

δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στην Ε&Κ μειώνει την προστιθέμενη 

αξία από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ 

ορατό στον τομέα της ενέργειας εφόσον ακόμη και οι μεγάλες δημόσιες 

και ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν δυναμισμό την επένδυση 

στην έρευνα και την ανάπτυξη.  

 Η υψηλή ποιότητα και παραγωγικότητα ερευνητικού δυναμικού. Το 

επίπεδο και η παραγωγικότητα του ερευνητικού δυναμικού όπως 

απεικονίζεται από τους δείκτες “δημοσιεύσεις” και “αναφορές” δίνουν 

πολύ καλές θέσεις στην Κύπρο σε σχέση με το μέγεθος και την 

χρηματοδότηση της Ε&Κ. Η Κύπρος εμφανίζεται αρκετά ψηλά στις 

δημοσιεύσεις και ιδιαίτερα στις αναφορές με ρυθμούς μεγέθυνσης 

υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, είναι 

κρίσιμο η ικανοποιητική επίδοση στους δείκτες που αφορούν τις 

δημοσιεύσεις και τις αναφορές να συσχετιστεί με την αντίστοιχη βελτίωση 
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στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων, όπως απεικονίζεται από δείκτες όπως ενδεικτικά είναι ο 

αριθμός των ευρεσιτεχνιών.  

 

 Η υψηλή ανταγωνιστικότητα του ερευνητικού δυναμικού. Ένα άλλο θετικό 

χαρακτηριστικό, συσχετιζόμενο με το προηγούμενο, είναι η υψηλή 

ανταγωνιστικότητα η οποία πιστοποιείται από τις επιτυχίες στα 

ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ.  

 
Επιπρόσθετα, ο συνήθης, στην χώρα μας, πρακτικός διαχωρισμός των δημόσιων 
πολιτικών που ασκούνται στην έρευνα και την καινοτομία, στην ενέργεια καθώς 
και στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη, αφαιρούν την ευκαιρία συνεργειών 
έτσι ώστε να βελτιστοποιείται το αποτέλεσμά τους. Η ανάγκη συνεχούς 
παρακολούθησης και ανασχεδιασμού των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, οι 
συνέργειες καθώς και η δημιουργία καινοτόμων πολιτικών χρηματοδότησης που 
απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα είναι αναγκαία. 
 
Τέλος, είναι αναγκαία η ανάπτυξη του απαραίτητου κανονιστικού πλαισίου, το 
οποίο θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των 
παραγόμενων αποτελεσμάτων από τα υλοποιηθέντα ερευνητικά και πιλοτικά 
έργα. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης έχει προσδιορίσει τους 
τομείς προτεραιότητας στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί η εφαρμογή αυτής 
της πολιτικής. Οι τομείς προτεραιότητας έχουν επιλεγεί μέσω της σύνθεσης 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και αντικατοπτρίζουν τους τομείς στους 
οποίους η Κύπρος έχει ή μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει 
σημαντικούς πόρους και μπορεί να παρουσιάσει προοπτικές στο εγγύς μέλλον. 
 
Μια πρόσθετη παράμετρος για την επιλογή των τομέων προτεραιότητας ήταν η 
ικανότητα του συστήματος έρευνας και καινοτομίας να παράγει σημαντικά 
αποτελέσματα σε κάθε τομέα. Ο ενεργειακός τομέας αναγνωρίζεται ως ένας από 
τους τομείς προτεραιότητας και λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο ΣΕΤ και τους 
εθνικούς στόχους για το 2020, θέτει τα ακόλουθα θέματα για την έρευνα: 
 

(α) ανάπτυξη νέων ή βελτιστοποιημένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας 

(β) καινοτόμες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(γ) εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 
(δ) αποδοτική χρήση-εξοικονόμηση ενέργειας, και 
(ε) άλλοι τομείς εκτός του ενεργειακού τομέα: 

 τουρισμός 

 γεωργία και βιομηχανία τροφίμων 

 οικοδόμηση περιβάλλοντος και κατασκευαστικής βιομηχανίας 

 μεταφορές και ναυτιλία 

 τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών 

 υγεία 
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 περιβάλλον 
 
Υποτομείς των προαναφερομένων τομέων προτεραιότητας, όπως ο βιώσιμος 
τουρισμός και η ανάπτυξη καινοτόμων και έξυπνων δομικών υλικών, συμβάλλουν 
επίσης στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους. 
 
Στο εθνικό επίπεδο επίσης, οι πλατφόρμες καινοτομίας για την ενέργεια, η οποία 
αποτελεί βασική προτεραιότητα για την έρευνα και της καινοτομία (Ε&Κ) στην 
χώρα μας, συγκεντρώνει εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις του κλάδου, τα 
ερευνητικά κέντρα, τα Πανεπιστήμια, τους τεχνολογικούς φορείς, 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, συναρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες, 
αποτελώντας τον βασικό πυλώνα διαβούλευσης για τον σχεδιασμό και 
παρακολούθηση των πολιτικών που ασκούνται.  
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται μια σειρά μέτρων ενθάρρυνσης και ενίσχυσης 
αυτών των δράσεων, ως ακολούθως: 

 διάθεση εθνικών πόρων που προωθούν την έρευνα στον τομέα της 
ενέργειας και του κλίματος και την ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή RESTART 2016-2020 και το 
σχέδιο επιχορήγησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας 

 πρόσβαση στα ανταγωνιστικά κονδύλια της ΕΕ, δηλαδή το Horizon 2020 
και η Life 

 ενθάρρυνση συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, δηλαδή πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020 και πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Βαλκάνια-
Μεσόγειος 2014-2020 

 συμμετοχή στο Climate-KIC που είναι μια Ευρωπαϊκή kοινότητα γνώσης και 
καινοτομίας, που εργάζεται για την επιτάχυνση της μετάβασης σε μια 
οικονομία μηδενικού άνθρακα. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Tεχνολογίας, εντοπίζει και υποστηρίζει την 
καινοτομία που βοηθά την κοινωνία να αντιμετωπίσει και προσαρμοστεί 
στην κλιματική αλλαγή. Το Climate-KIC επιταχύνει την κλιματική 
καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη συνδέοντας τους ήδη υπάρχοντες 
κόμβους καινοτομίας του Climate-KIC, που σήμερα δραστηριοποιούνται σε 
εννέα χώρες, οι οποίοι με τη σειρά τους δρουν ως γέφυρα σε 
πανευρωπαϊκό δίκτυο. Οι εταίροι στην Κύπρο είναι το Κυπριακό 
Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας, ο Ενεργειακός Οργανισμός Κύπρου και η 
Chrysalis LEAP, οι οποίοι δεσμεύονται να κάνουν τη χώρα κομβικό σημείο 
για την καθαρή τεχνολογική καινοτομία στην περιοχή.  

 το Business4Climate αναπτύχθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων Κύπρου (OEB) σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε από το 
Climate-KIC. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δέσμευση 
περισσότερων από 250 εταιρειών από όλους τους τομείς οικονομικής 
δραστηριότητας στην Κύπρο για τη μείωση των εκπομπών τους κατά 8% 
τουλάχιστον μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες αναμένεται να 
εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμης ενέργειας 
που θα μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και θα τα καταστήσουν πιο 
ανταγωνιστικά. 
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6.4.7. Μέτρα Προώθησης Βιώσιμων Μεταφορών 

Το 2016, οι εκπομπές οδικών μεταφορών συνέβαλαν στο 23% των συνολικών 
εθνικών εκπομπών εξαιρουμένων των LULUCF. Η ενεργειακή ένταση στον τομέα 
των μεταφορών είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ, κυρίως λόγω του μεγάλου 
ποσοστού των οδικών μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών, μαζί με τους τομείς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οικοδόμησης βιομηχανίας, είναι ένας από 
τους τομείς που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης. 

 
Οι εκπομπές από τις οδικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 68% σε σύγκριση με τις 
1990. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεθνή Ομοσπονδία οδικών οδών, η 
Κύπρος έχει το υψηλότερο ποσοστό κατοχής αυτοκινήτων στον κόσμο με 742 
αυτοκίνητα ανά 1.000 άτομα. Άλλα μέσα μεταφοράς είναι πολύ χαμηλά σε 
σύγκριση με άλλες χώρες: 3% δημόσιες μεταφορές και λιγότερο από 2% ποδήλατο 
 
Οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί και σχεδιάζονται στοχεύουν στη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του τομέα των οδικών μεταφορών 
συμβάλλοντας στην επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου ενεργειακής 
απόδοσης και των μακροπρόθεσμων κοινοτικών στόχων αναφορικά με τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και των δεσμεύσεων που συνάδουν με τη 
συμφωνία των Παρισίων.  
 
Μία από τις κύριες προσπάθειες είναι η μείωση του μεριδίου των οχημάτων κατά 
30%, η αύξηση του μεριδίου των δημόσιων συγκοινωνιών κατά 20% και των πεζών 
και των ποδηλατών κατά 20%, που αναμένεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από 
10% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις οδικές μεταφορές μέχρι το 2030.  
 
Ειδικότερα, η αύξηση του μεριδίου των δρομολογίων των λεωφορείων στο 20% 
και του μεριδίου των πεζών και των ποδηλατών στο 20% κατά 2030, θα επιτευχθεί 
με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων, όπως οι υπηρεσίες δημόσιων 
μεταφορών υψηλής ποιότητας, μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές ζώνες εκπομπών, 
βελτίωση των εγκαταστάσεων ποδηλασίας και πεζών, αποτελεσματική πολιτική 
στάθμευσης, μέτρα για την προώθηση της χρήσης βιώσιμων τρόπων μεταφοράς 
και αποθάρρυνση της χρήσης του επιβατικού αυτοκινήτου και εισαγωγή 
συστήματος τραμ στη Λευκωσία. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω η 
δυνατότητα δημιουργίας ενός σιδηροδρομικού συστήματος που θα συνδέει τις 
κύριες αστικές περιοχές. 

 
Η υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων οδήγησε στην αύξηση της χρήσης ενεργειακά 
αποδοτικών οχημάτων και οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου, αν και εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του τομέα.  
 
Πιο συγκεκριμένα, έχει προετοιμαστεί η αναθεώρηση της φορολογίας των 
οχημάτων και των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να προωθηθεί η 
περαιτέρω χρήση οχημάτων χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των 
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οχημάτων μηδενικών εκπομπών, με την τροποποίηση του νόμου για τα 
μηχανοκίνητα οχήματα και την οδική κυκλοφορία.  

 

Επίσης η προβλεπόμενη εισαγωγή περιβαλλοντικών τελών για τη χρήση του 
οδικού δικτύου κατά 2030 είναι ένα μέτρο που παράγει έσοδα που θα αποθάρρυνε 
τη χρήση των αυτοκινήτων ενώ θα παράσχει ταυτόχρονα μια επιπλέον πηγή 
χρηματοδότησης για την εφαρμογή των άλλων προτεινόμενων μέτρων. Το μέτρο 
αυτό θα υλοποιηθεί με δράσεις, όπως η επιβολή τελών κυκλοφοριακής 
συμφόρησης στα αστικά κέντρα, τα τέλη διοδίων που εφαρμόζονται αρχικά στα 
βαρέα φορτηγά οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους για να επεκταθούν αργότερα σε 
άλλους δρόμους και τύπους οχημάτων, αυξάνοντας τους φόρους για τα ορυκτά 
καύσιμα και αυξάνοντας τα τέλη στάθμευσης και τις ποινές για παράνομη 
στάθμευση. 

 

Έτσι θα ενθαρρυνθεί και η ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων στον 
τομέα των μεταφορών, ιδίως αυτών με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.  
 
Ένας άλλος στόχος είναι το μερίδιο των ΑΠΕ στην ενεργειακή κατανάλωση του 
τομέα των οδικών μεταφορών να είναι τουλάχιστον 10% κατά 2020, συμβάλλοντας 
στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαφοροποίηση του 
ενεργειακού μίγματος του τομέα των μεταφορών. Ο στόχος αυτός συνεχίζεται 
μετά από 2020 και γίνεται πιο αυστηρός για το 2030. 
 

Άλλο συναφές μέτρο αφορά στην εντατικοποίηση δράσεων δενδροφύτευση ςκατά 
μήκος των δρόμων και άλλων στρατηγικών οδικών διαδρομών με σκοπό τη 
μείωση του CO2 της ατμόσφαιρας. Τα οφέλη περιλαμβάνουν επίσης καλύτερη 
σκίαση, μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, απορρόφηση CO2 (έως 
22,000 τόνοι/έτος), και καλύτερες συνθήκες για περπάτημα και ποδηλασία. 
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7. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 2021 - 
2030 

7.1 Εισαγωγή 

Ο Ολοκληρωμένος Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα ~(Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή – ΕΣΕΚ) που καλύπτει την περίοδο 2021-2030 
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη Διακυβέρνηση, 
και σε αυτόν παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στους τομείς του κλίματος και της 
ενέργειας, όπως επίσης και διάφορες πολιτικές και μέτρα που 
 

• έχουν υλοποιηθεί ή εγκριθεί,  

• προγραμματίζονται  ή  

• είναι προαιρετικά.  
 
με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχει δεσμευτεί να επιτύχει 
η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το 2030. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω πολιτικές και μέτρα, που 
φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις καθενός από τους (7) πυλώνες του 
Σχεδίου: 
 

1. Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου, 

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  

3. Ενεργειακή Απόδοση,  

4. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού  

5. Εσωτερική Αγορά Ενέργειας,  

6. Έρευνα, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα 

7. Μεταφορές  

 
και αφορούν δράσεις στους ακόλουθους τομείς εφαρμογής: 
 

1. Μείωση θερμοκηπιακών αερίων 
2. Απόβλητα 
3. Βιομηχανία 
4. Υπηρεσίες 
5. Γεωργία 
6. Κτηνοτροφία 
7. Χρήσεις γης 
8. Ποιότητα αέρα 
9. Οικιακοί καταναλωτές, ευάλωτοι και 

μη 
10. Δικαιώματα καταναλωτών ηλεκτρικής 

ενέργειας 
11. Κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά 
12. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
13. Δημόσιος τομέας 
14. Ιδιωτικός τομέας 

15. Εκπαίδευση 
16. Ανταγωνιστικότητα 
17. Ανταγωνισμός αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 
18. Παραγωγή ενέργειας, διαφοροποίηση 

του ενεργειακού μίγματος 
19. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
20. Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας 
21. Ενεργειακή απόδοση 
22. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
23. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού 
24. Εσωτερική Αγορά Ενέργειας 
25. Παροχή  φυσικού αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας 
26. Μεταφορές, δημόσιες και ιδιωτικές 
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Κάθε Μέτρο/Πολιτική κατηγοριοποιείται με βάση τον αντίστοιχο Πυλώνα του ΕΣΕΚ, και 
κωδικοποιείται κατ’ αντιστοιχία με την κωδικοποίηση που εφαρμόζεται στο Κεφάλαιο 9, 
όπου παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή τους. 
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7.2 Παρουσίαση Μέτρων και Σεναρίων Υλοποίησης 

7.2.1 Μέτρα που έχουν υλοποιηθεί /εγκριθεί  

 
Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

TRA7 Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης μπαταριών Το μέτρο αναμένεται να ενθαρρύνει τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Μεταφορές Εγκεκριμένο

IEM15
Κανονιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την εφαρμογή δεσμευτικού 

χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καθιέρωση αγορών προθεσμιακών και ημερήσιων αγορών και σε μεταγενέστερο στάδιο αγοράς Intraday, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους νέους παραγωγούς ΑΠΕ, ιδιώτες παραγωγούς ενέργειας, και προμηθευτές 

να ανταγωνίζονται στην παραγωγή και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η 

προθεσμιακή αγορά βασίζεται σε διμερείς συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και παραγωγών. Οι διμερείς τιμές του 

υφιστάμενου φορέα θα καθοριστούν στο χονδρεμπόριο του. Η αγορά της ημέρας θα λειτουργεί κεντρικά από το ΔΣΜΚ 

(ο οποίος είναι επίσης ο Διαχειριστής της Αγοράς), υποχρεωτικός για τις συμβατικές γεννήτριες για τη διαθέσιμη 

χωρητικότητά τους που δεν έχει προσληφθεί στην Forward Market ή για την κάλυψη του Αποθεματικού Ανταλλαγής. 

Το ανώτατο όριο προσφοράς ενέργειας θα οριστεί διοικητικά από τη ρυθμιστική αρχή. Η ελάχιστη προσφορά 

ενέργειας από τον κατεστημένο φορέα είναι ίση με το ελάχιστο μεταβλητό κόστος της γεννήτριας. Η Ολοκληρωμένη 

Διαδικασία Προγραμματισμού (ΟΔΠ) θα χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων διάθεση των οδηγιών 

ενεργοποίησης εξισορρόπησης στα Υπεύθυνα Εξισορρόπησης (πριν την εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο) και στις 

παρεπόμενες υπηρεσίες συχνοτήτων προμήθειας (FCR, aFRR, mFRR). Η ΟΔΠ μπορεί να τροποποιήσει τη δέσμευση 

μονάδας . Οι οδηγίες αποστολής θα εκδίδονται από την ΔΣΜΚ κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης σε πραγματικό 

χρόνο.

Ανταγωγνισμός αγοράς 

ηλεκτρικής ενλέργειας
Εγκεκριμένο 2019-2021

SEC2
Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για παραχώρηση προς την 

ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για την κατασκευή 

ιδιόκτητου αποθηκευτικού χώρου πετρελαίου

Ο ΚΟΔΑΠ σχεδιάζει να κατασκευάσει το δικό του τερματικό αποθήκευσης πετρελαίου στην εθνική επικράτεια, 

προκειμένου να μεταφέρει τα δικά του αποθέματα πετρελαίου στην Κύπρο, καθώς και να μειώσει το ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης.

Βιομηχανία πετρελαίου, 

Εγχώρια κατανάλωση 

ενέργειας

Εγκεκριμένο 2018-2022

SEC1
Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για την ίδρυση της Νέας 

Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής του Βασιλικού

Η περιοχή αυτή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, τις υποδομές 

ΥΦΑ και τις βιομηχανίες με βάση το φυσικό αέριο.

Βιομηχανία πετρελαίου, 

παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από φυσικό αέριο

Εγκεκριμένο 2018-2022

EE15 Σχέδιο Net billing για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης (HECHP)

Το σχέδιο net billing εφαρμόζεται στις κατηγορίες καταναλωτών εμπορικής / βιομηχανικής και δημόσιας διοίκησης για 

την εγκατάσταση συστημάτων HECHP με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη της κατανάλωσής τους. Η εγκατεστημένη 

ισχύς κάθε συστήματος μπορεί να φθάσει τα 5 MW. Έναρξη του έτους 2018

Βιομηχανία, Υπηρεσίες Εγκεκριμένο 2018 και μετά

EE13
Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές συμφωνίες επιχειρήσεων για 

τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά περισσότερο από 8% έως το 2030. 

Περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Το PAM θα υλοποιηθεί από την 

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου, την Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου και την Εθνική Κυβέρνηση.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες
Εγκεκριμένο 2018-2030

EE28

Χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης.

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο 2020-2026, στο πλαίσιο της 

θεματικής προτεραιότητας "Πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα", θα περιλαμβάνουν δράσεις για την 

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , ΜΜΕ, Δημόσιες 

τομέας , οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2019-2031

IEM8

Κανονιστική απόφαση 02/2018 για την εφαρμογή δεσμευτικού 

χρονοδιαγράμματος για τη μαζική εγκατάσταση και λειτουργία από τον ΔΣΔ 

της Προηγμένης Υποδομής Μέτρησης (ΠΥΜ; Advanced Metering 

Infrastructure).

Η ΠΥΜ προσφέρει την απαραίτητη παρατηρησιμότητα, την παρακολούθηση και την ανάκτηση δεδομένων και 

μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στο σημείο σύνδεσης του πελάτη. Η ΠΥΜ αυξάνει την ακρίβεια της 

πρόβλεψης φορτίου και ζήτησης, βελτιώνει την ανάλυση του συστήματος, καθιστά δυνατή τη διαχείριση φορτίου και 

ζήτησης και ουσιαστικά βελτιστοποιεί τη λειτουργία του Συστήματος Διανομής. Η ΠΥΜ βοηθά στη διαχείριση των 

χρεώσεων φόρτησης ηλεκτρικλών οχημάτων, στη διαχείριση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και στην 

παρακολούθηση της παραγωγής, στη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης της παραγωγής ΑΠΕ, στη μεγιστοποίηση της 

διείσδυσης των ΑΠΕ, στη δυνατότητα απομακρυσμένων λειτουργιών DSO (συνδέσεις / αποσυνδέσεις, μέτρηση 

μετρητών).

Δικαιώματα καταναλωτών 

ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκεκριμένο 2021-2027
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

RES14 Πιστοποίηση εγκαταστατών μικρών εγκαταστάσεων ΑΠΕ

Από το 2015 είναι διαθέσιμο ένα σύστημα πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας (μέχρι 30kw) λέβητες 

και σόμπες βιομάζας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακό θερμικό σύστημα, ρηχά γεωθερμικά συστήματα και αντλίες 

θερμότητας. Οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και επιτυχία σε θεωρητική και πρακτική 

εξέταση μπορούν να εγγραφούν σε μητρώο πιστοποιημένων εγκαταστάτων των συστημάτων ΑΠΕ του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Εκπαίδευση Εγκεκριμένο 2015

RES18
Δημιουργία τοπικών εργαλείων για την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους 

και σχήματος φωτοβολταϊκών

Ενεργειακή απόδοση, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ανταγωνιστικότητα

Εγκεκριμένο

EE27 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας και 

της αλλαγής του καυσίμου στο φυσικό αέριο
Ηλεκτρισμός Εγκεκριμένο 2020-2030

EE39 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη μείωση των απωλειών του συστήματος και στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο 

σύστημα διανομής με την αναβάθμιση της μέσης ονομαστικής τάσης από 11kV σε 22kV. Αυτό θα απαιτήσει τον 

σχεδιασμό νέων υποσταθμών μεταφοράς / διανομής στα 22 kV ονομαστικής τάσης, την αναβάθμιση του διανομέα και 

άλλου εξοπλισμού, π.χ. μετασχηματιστές που λειτουργούν σε 11kV, σχεδιάζοντας να αλλάξουν από 11kV σε 22kV όπου ο 

εξοπλισμός έχει ήδη αναβαθμιστεί σε 22kV αλλά η λειτουργία είναι ακόμα στα 11kV. Το μέτρο αυτό επισημάνθηκε με την 

αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης της υποδομής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο (άρθρο 15 παράγραφος 2 του EED).

Ηλεκτρισμός Εγκεκριμένο 2016- 2030

RES13
Κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε διαφορετικές κατηγορίες 

αναπτύξεων.

Στις 17 Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε εντολή δυνάμει του άρθρου 6 του νόμου περί χωροταξίας και 

χωροταξίας, ορίζοντας κίνητρα ή / και απαιτήσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε διάφορες μορφές εξελίξεων. 

Σκοπός της διαταγής είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση των φυσικών και νομικών 

προσώπων να παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ και αφορά διαφορετικά είδη εξελίξεων. Το κίνητρο που χορηγείται 

συνίσταται στην αύξηση του ποσοστού των αδειών οικοδομής ή σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση ΑΠΕ αποτελεί 

προϋπόθεση για την εφαρμογή άλλων κινήτρων στα πλαίσια των αναπτυξιακών σχεδίων.

Κατανάλωση ενέργειας Εγκεκριμένο 2014

RES10
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών 

θερμοσιφώνων σε νοικοκυριά

Το μέτρο προβλέπει ένα μέγεθός € 350 για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και ένα grand € 175 για την 

εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών. Το μέτρο τίθεται σε λειτουργία από το 2004.

Κατανάλωση ενέργειας: 

θέρμανση οικιακών 

καταναλωτών

Εγκεκριμένο 2004

RES11
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η επιχορήγηση χορηγείται στο πλαίσιο του καθεστώτος για δράσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις / επιχειρήσεις. Παρέχεται επίσης επιδότηση για την αγορά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Κατανάλωση 

ενέργειας:Αγροτικός τομέας
Εγκεκριμένο 2016

IEM2 Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου

Η διασύνδεση EuroAsia είναι μια μελλοντική διασυνοριακή διασύνδεση μεταξύ των ελληνικών, κυπριακών και 

Ισραηλινών συστημάτων μετάδοσης μέσω του μεγαλύτερου υποβρυχίου καλωδίου τροφοδοσίας HVDC στον κόσμο. Οι 

σταθμοί μετατροπής HVDC onshore με ονομαστική χωρητικότητα 2000 ή 1000 MW θα βρίσκονται στα σημεία 

σύνδεσης. πρωταγωνιστικό Έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης έργο προτεραιότητας 

Διασύνδεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διασύνδεση είναι ένας αυτοκινητόδρομος ενέργειας που γεφυρώνει την Ασία και 

την Ευρώπη.

Μεταφορά ηλεκτρικής 

ενέργειας
Εγκεκριμένο

Αναμενόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης 

για την 1η φάση (1000 MW), όπως 

υποβλήθηκαν στην ACER (έκθεση 

προόδου για έργα κοινού ενδιαφέροντος 

(PCI)

Κρήτη - Αττική 30/06/2022 Κύπρος - Κρήτη 

31/12/2023 Κύπρος - Ισραήλ 31/12/2023 ανά 

Ανάδοχο Έργου

EE14
Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ για την ανακαίνιση και επισκευή 

ιδιωτικών κατοικιών.

Ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2015 και αφορά την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ (5%) αντί του 19% για 

εργασίες ανακαίνισης και επισκευής σε υφιστάμενες ιδιωτικές κατοικίες, για εργασίες που συνίστανται στην εφαρμογή 

θερμικής μόνωσης στον εξωτερικό φάκελο και στην αντικατάσταση εξωτερικά πλαίσια πόρτας και παραθύρων.

Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2015-2030

EE2 Σχέδιο υποστήριξης για την προώθηση της θερμομόνωσης στέγης

Το πεδίο εφαρμογής είναι να ενθαρρυνθούν τα νοικοκυριά να εφαρμόσουν το μέτρο. Θα παράσχει οικονομική 

υποστήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης (δυνατότητα συνδυασμού με την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών καθαρού μέτρου). 

Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2018-2020

EE26
Σχέδιο υποστήριξης για την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων ζεστού 

νερού
Το μέτρο θα παρέχει οικονομική στήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης. Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2017-2019

RES12
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ που θα λειτουργούν 

στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Το Σχέδιο καλύπτει την εγκατάσταση εμπορικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναμένεται να λειτουργήσει το 

2021). Μέχρι ένα έτος μετά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το παραγόμενο ηλεκτρικό 

ρεύμα από ΑΠΕ θα πωληθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στην αντίστοιχη τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ (κόστος αποφυγής). . Το σχέδιο επιτρέπει την εγκατάσταση εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών 

πάρκων, ηλιακών συγκεντρωμένων σταθμών και σταθμών βιομάζας / βιοαερίου και συστημάτων ενεργειακών 

κυμάτων. Το Σχέδιο ανοίγει για κλήσεις το 2016 και το 2017 (έως τα τέλη Απριλίου 2018). Στην τελευταία πρόσκληση 

υποβλήθηκαν αιτήσεις για συνολική χωρητικότητα 392MW, κυρίως για πάρκα G11povolovoltaic. (Πάρκο αιολικής 

ενέργειας 12,5MW, φωτοβολταϊκά συστήματα 379 MW, σύστημα βιομάζας 2,2 MW) Τα πρώτα 120 MW έχουν ήδη λάβει 

άδεια. Στα τέλη του 2018 με νέα ανακοίνωση του Σχεδίου, θα δοθούν εγκρίσεις για περισσότερα έργα.

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας
Εγκεκριμένο 2016

RES19 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια σχολεία έως 20kW με Net-metering
Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας

Εγκεκριμένο

2019-2021

IEM14
Χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση των PCI σύμφωνα με το 

κεφάλαιο V, άρθρο 14 του κανονισμού 347/2013 της ΕΚ
Τοπικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Μέτρα για PCI

Παροχή  φυσικού αερίου / 

Παραγωγή ενέργειας
Εγκεκριμένο

RES15 Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ΑΠΕ
Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την υλοποίηση μονάδων CSP, ηλιακή αφαλάτωση, 

παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας στις 

μεταφορές

Εγκεκριμένο 2018
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

RES3
Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για ίδια χρήση Κατηγορία Α: Net Billing

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε το 2018 ως εθνική πολιτική για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και 

τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Επί του παρόντος, η 

καθαρή τιμολόγηση εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις ΑΠΕ με ισχύ από 10kW έως 10MW εμπορικών βιομηχανικών 

οντοτήτων. . Το πεδίο εφαρμογής του μέτρου είναι να παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεσαίας και 

μεγάλης κλίμακας τη δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και δεν είναι αυτοσυντηρούμενη είναι πίστωση στον καταναλωτή στην 

αντίστοιχη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και το ποσό αυτό αφαιρείται από το κόστος της βρύου από 

το δίκτυο. Συμπεριλαμβάνονται τέλη που αντικατοπτρίζουν το κόστος του δικτύου για τη στήριξη της συνεχιζόμενης 

προσφοράς και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά RES).

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

εμπορικούς χρήστες

Εγκεκριμένο 2018

RES5 Αυτοκατανἀλωση ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ

Η αυτοκατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ τέθηκε το 2013 στο καθεστώς στήριξης για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση. Το 2018 η κατηγορία καθαρής τιμολόγησης εισήχθη ως 

εναλλακτική λύση στην αυτοκατανάλωση. Η αυτοκατανάλωση εφαρμόζεται σε όλους τους εμπορικούς και 

βιομηχανικούς καταναλωτές. Καλύπτει την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με ισχύ από 10kW έως 10MW. Το πεδίο 

εφαρμογής του μέτρου είναι να παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας τη 

δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό, ο 

καταναλωτής δεν λαμβάνει πίστωση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που δεν καταναλώνεται μόνος 

του. Συμπεριλαμβάνονται τέλη που αντικατοπτρίζουν το κόστος του δικτύου για τη στήριξη της συνεχιζόμενης 

προσφοράς και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά RES). Βάσει του κυβερνητικού κανονισμού και των τροποποιήσεων της 

οδηγίας RED II μετά το 2020 δεν μπορούν να εφαρμοστούν αμοιβές για την αυτοπαραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια. Μετά 

το 2025 το υφιστάμενο σύστημα καθαρών μετρήσεων και καθαρών λογαριασμών θα σταματήσει και μπορεί να 

εφαρμοστεί μόνο η αυτοκατανάλωση.

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

εμπορικούς χρήστες

Εγκεκριμένο 2013

RES7 Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ

Ένα καθεστώς στήριξης για την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών τέθηκε σε 

λειτουργία από το 2004. Μέχρι το 2013, τέτοιες εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία.

 

 Σήμερα η αυτόνομη εγκατάσταση Φ / Β και βιομάζας / βιοαερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 

καταναλωτές. Η χωρητικότητα του συστήματος βασίζεται στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του χρήστη.

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

εμπορικούς χρήστες

Εγκεκριμένο 2004

RES9
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering σε κατοικίες 

ευάλωτων καταναλωτών

Για την εγκατάσταση μετρητικών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια ευάλωτων καταναλωτών (οικογένειες με 

χαμηλό εισόδημα, άτομα με αναπηρίες κλπ.) Παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 900 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, 

με μέγιστο ποσό ύψους 2700 ευρώ.

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

ευάλωτους καταναλωτές

Εγκεκριμένο 2013

RES1
Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για ίδια χρήση Κατηγορία Α: Net Meetering

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε το 2013 ως εθνική πολιτική για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Επί 

του παρόντος, η κατηγορία Net-metering εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας χωρητικότητας 

μέχρι 10kW για όλους τους καταναλωτές (οικιακούς και μη οικιακούς). Το πεδίο εφαρμογής του δικτύου μετρητών 

είναι να παρέχει στους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή 

μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 

αφαιρείται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου. Οι καταναλωτές πληρώνουν μόνο τη διαφορά 

μεταξύ της ενέργειας που καταναλώνεται και της παραγόμενης ενέργειας (καθαρή χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική 

ενέργεια) συν ένα κόστος που αντικατοπτρίζει το κόστος του ηλεκτρικού δικτύου για τη στήριξη της συνεχούς 

προμήθειας και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά ΑΠΕ).

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε όλους 

τους τελικούς χρήστες 

(νοικοκυριά, υπηρεσίες, 

βιομηχανία, γεωργία)

Εγκεκριμένο 2013

IEM4
Κανονιστική απόφαση 05/2017 σχετικά με την εφαρμογή δεσμευτικού 

χρονοδιαγράμματος για την πλήρη υλοποίηση και λειτουργία από τον ΔΣΔ 

του Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Μετρητών

Το MDMS επιτρέπει την εγγραφή και την καταχώριση των μετρητών σε ένα συγκεκριμένο μητρώο. Οι μετρήσεις των 

μετρητών όλων των καταναλωτών καταχωρούνται και κοινοποιούνται στους αντίστοιχους προμηθευτές. 

Διαχειρίζεται τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας Εγκεκριμένο 2019-2020
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

IEM1

Χρηματοδοτική συνδρομή για την προετοιμασία της Αγοράς Φυσικού 

Αερίου στην Κύπρο. Για παράδειγμα, ζητήθηκε συνδερομή μέσω του 

πρόγραμματος Cynergy όπως επίσης και η τεχνική υποστήριξη της ΕΕ 

(SRSP)  σύμφωνα με το κεφάλαιο V άρθρο 14 του κανονισμού 347/2013 / ΕΚ 

της ΕΕ.

Μελέτη σχετικά με τον ΔΣΜ Αερίου, κανόνες δικτύου, νέα νομοθεσία για το φυσικό αέριο, μέτρα ασφάλειας της 

προσφοράς για την Κύπρο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας / 

φυσικού αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας

Εγκεκριμένο

IEM10
Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. Η διαφάνεια και η 

συμμετοχή του κοινού αποτελούν υποχρέωση της NCA σύμφωνα με τον 

κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ.

Συνεργασία με όλους τους Υπεύθυνους Έργων και ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου 

Δημόσιας Διαβούλευσης για PCI, στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο One-

Stop Shop 4Energy PCIs

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας / 

φυσικού αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας

Εγκεκριμένο

IEM11
Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. Η ανάπτυξη της 

υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy PCIs E-platfom αποτελεί υποχρέωση για 

την NCA σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το One Stop Shop 4 Energy PCIs παρέχει διαδικασίες αδειοδότησης και 

εσωτερικής διαχείρισης για την υποστήριξη του Energy Investors Hub.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας / 

φυσικού αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας

Εγκεκριμένο

IEM13
Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. Η διασυνοριακή 

συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και με τρίτες χώρες αποτελεί 

υποχρέωση της NCA σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ.

Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές, NRAs, NCAs (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ), Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 

Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας σε άλλες χώρες. Αξιολόγηση της διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Δημόσιες διαβουλεύσεις και δημόσιες έρευνες παράλληλα με όλες τις χώρες που επηρεάζονται.

Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας / 

φυσικού αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας

Εγκεκριμένο

IEM9

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως Αρμόδια Εθνική Αρχή 

(NCA). Μία από τις υποχρεώσεις των NCA σύμφωνα με τον Κανονισμό 

347/2013 / ΕΚ της ΕΕ είναι να επιτευχθεί πραγματική προτεραιότητα για τα 

PCI στον δημόσιο τομέα.

Κατάσταση προτεραιότητας σε κάθε Υπουργείο και κυβερνητικές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους. Μια ποικιλία 

νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών 

για PCI.

Παροχή/ παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκεκριμένο

IEM3
Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2028 του ΔΣΜΚ  σύμφωνα με το Άρθρο 63 

των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2003 έως το 

2017.

Το TYNDP (T-TYNDP) αναλύει τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη δεκαετία μεταξύ 2018 και 2027 για την 

ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς.

 

 Το TYNDP λαμβάνει υπόψη τη συνολική ετήσια πρόβλεψη της ζήτησης για την περίοδο 2016-2025 καθώς και τη μέγιστη 

προβλεπόμενη ζήτηση για κάθε υποσταθμό μεταφοράς. Το TYNDP εφαρμόζεται από τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος 

Μεταφοράς.

Σύστημα Μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας
Εγκεκριμένο 2019-2028

EE16
Πιλοτικά έργα για την εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής υψηλής 

απόδοσης σε δημόσια κτίρια

Το γενικό νοσοκομείο της Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέχθηκαν για να εγκαταστήσουν και να 

λειτουργήσουν το HECHP για να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία 

υποβολής προσφορών και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Εγκεκριμένο 2018-2020

WST5
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία ζωικών 

αποβλήτων

Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιοαερίου. Ενθάρρυνση νέων εγκαταστάσεων 

βιοαερίου για την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων από την κτηνοτροφία
Απόβλητα Υλοποιημένο σε εξέλιξη

EE41
Πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο βιομηχανικό 

τομέα (στις υφιστάμενες επιχειρήσεις).

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής επιδότησης 

για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 

εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 

εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 

αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. 

Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

ανάπτυξης. Ως «επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας» νοείται η επένδυση σε συστήματα, εξοπλισμό και υλικά των 

οποίων η εγκατάσταση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10% σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Το μέγιστο 

ποσό επιχορήγησης που θα μπορούσε να δοθεί ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη μορφή της επιλέξιμης 

επιχορήγησης (περιφερειακή, ελάχιστη / ειδική επιδότηση) ανερχόταν σε 250 000 ευρώ ανά εγκατάσταση. Το μέτρο 

αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα 

και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης.

Βιομηχανία Υλοποιημένο 2004-2013

SEC5

Υπουργική Απόφαση 84.952 στις 14/5/2018 για την υπογραφή μνημονίου 

συμφωνίας και Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, δηλαδή της BP 

Eastern Mediterranean Ltd, της ExxonMobil Cyprus Ltd, της Ελληνικής 

Εταιρείας Πετρελαίου Κύπρου Ltd, της Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) 

Public Ltd και Synergaz Ltd για τη μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων 

πετρελαίου και υγροποιημένου πετρελαίου από την ακτή της Λάρνακας 

στην περιοχή του Βασιλικού

Οι εταιρείες πετρελαίου σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης πετρελαίου στην 

περιοχή του Βασιλικού προκειμένου να μεταφέρουν τα δικά τους αποθέματα πετρελαίου από τη Λάρνακα.
Βιομηχανία πετρελαίου Υλοποιημένο 2018-2020

RES5 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εκμεταλλεύσεις εμπορικών και 

βιομηχανικών καταναλωτών, για ίδια χρήση. Μετά από σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 

(CERA), οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις 

στέγες των εκμεταλλεύσεών τους, για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για ίδια χρήση. Δεν θα δοθεί καμία ενίσχυση 

στο πλαίσιο αυτού του μέτρου για την αγορά και την εγκατάσταση των συστημάτων. Μέχρι το τέλος του 2017 

εγκαταστάθηκαν 94 Φ / Β συστήματα συνολικής χωρητικότητας 4.276 Kw.

Βιομηχανία, Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2013-2019
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

Οριζόντια μέτρα (ενημερωτικές εκστρατείες, κατάρτιση για την οικολογική 

οδήγηση, οργάνωση εργαστηρίων κ.λπ.) για την επίτευξη του στόχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας

Πρόκειται για την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διεξαγωγή διαφημιστικών 

ενεργειών, τη διοργάνωση εργαστηρίων, τη διεξαγωγή διαγωνισμών μαθητών κλπ. Όλα αυτά οργανώνονται από το 

ΥΕΕΒΤ σε ετήσια βάση.

Βιομηχανία, Υπηρεσίες, 

Οικιακοί καταναλωτές
Υλοποιημένο 2014 - 2020

EE4
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική χρήση) στον 

βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 

την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 

καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης Κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού Συστήματα 

θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους για θέρμανση και ψύξη χώρων). 

Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, 

εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση 

της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του 

τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης.

Γεωργία, Βιομηχανία Υλοποιημένο 2004-2013

EE41
Πρόγραμμα επιχορήγησης "Αποθήκευση & αναβάθμιση" για την προώθηση 

της ανακαίνισης επαγγελματικων υποστατικών

"Το Σχέδιο αυτό (1η πρόσκληση - 2015) αποσκοπεί στην εξασφάλιση μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτες 

ή ενοικιαστές κτιριακών εγκαταστάσεων και ΜΜΕ που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. τα ακόλουθα δύο (2) είδη 

επενδύσεων:

Α. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μέσω μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης, προκειμένου να επιτευχθεί τουλάχιστον 

μία ενεργειακή κατηγορία Β στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων ή να επιτευχθεί εξοικονόμηση άνω του 40% σε 

σχέση με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.

Β. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε σχεδόν μηδενικό κτίριο ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 

στην εθνική νομοθεσία.

Το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

πρότασης. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 200 000 ευρώ "

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , Κτιρια
Υλοποιημένο 2015-2017

EE1
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών ελέγχων και συστημάτων 

διαχείρισης της ενέργειας στις ΜΜΕ

Το πεδίο εφαρμογής της ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να εκτελούν ενεργειακούς ελέγχους. Το έτος έναρξης είναι το 2019. Η 

ομάδα-στόχος είναι οι ΜΜΕ. Θα παρέχει οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους του ενεργειακού 

ελέγχου. Η χρηματοδοτική στήριξη για συστήματα διαχείρισης της ενέργειας θα πρέπει να εξεταστεί μετά το 2019. Το 

PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση. Πηγή χρηματοδότησης: Εθνικά κονδύλια

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , ΜΜΕ Υλοποιημένο 2019

EE7 Αύξηση του τέλους ΑΠΕ 

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αύξηση των τελών ΑΠΕ και ΕΣ που εφαρμόζονται στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 

ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 01/01/2017 έως την 31/12/2019 αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση για ΑΠΕ 

και εξοικονόμηση ενέργειας στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας από 0,5 ευρώ το Kwh έως 1 ευρώ ανά Kwh. Το μέτρο 

εφαρμόζεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων μόνο των ευάλωτων καταναλωτών.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες, Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές

Υλοποιημένο 2017-2019

SEC4
Υπουργική Απόφαση ΚΔΠ 212/2014 για τη διατήρηση αποθεμάτων 

πετρελαίου έκτακτης ανάγκης ισοδύναμη με καθαρές εισαγωγές 

πετρελαιοειδών 90 ημερών.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αποθέματος Πετρελαίου (ΚΟΔΑΠ) είναι ο Κεντρικός Φορέας 

Χρηματιστηριακής Διαμεσολάβησης της Κύπρου που ιδρύθηκε με το Νόμο περί Συντήρησης Πετρελαίων του 2003 

(Ν.149 (Ι) / 2003). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η KODAP είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των εθνικών αποθεμάτων 

πετρελαίου που ισοδυναμούν με καθαρές εισαγωγές 90 ημερών. Παρέχει, διατηρεί και πωλεί εθνικά αποθέματα 

πετρελαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/119 / ΕΚ. Σε περίπτωση σοβαρής διακοπής του εφοδιασμού, ο 

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορεί να εφαρμόσει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και 

τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης 

ανάγκης.

Εγχώρια κατανάλωση 

ενέργειας
Υλοποιημένο Ετησίως από το 2004

IEM17
Υπουργική Απόφαση (ΚΔΠ 289/2015) σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, τις 

κατηγορίες ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για την προστασία αυτών των πελατών.

Βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2009/72 / ΕΚ, κάθε κράτος μέλος καθορίζει την έννοια των ευάλωτων πελατών, η 

οποία μπορεί να αναφέρεται στην ενεργειακή φτώχεια και, μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση της αποσύνδεσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους πελάτες αυτούς σε κρίσιμες στιγμές. », Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον Υπουργό Εργασίας, 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξέδωσε Διάταγμα (αρ. ΚΔΠ 289/2015) τη φτώχεια, τις 

κατηγορίες ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των 

πελατών αυτών.Η εντολή καθορίζει τις κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.Επιπλέον, η 

ανωτέρω εντολή ορίζει τα μέτρα προστασίας των ευάλωτων κατηγοριών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής:

α) μειωμένες τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας 08) που βασίζεται σε 

υπουργική απόφαση αριθ. ΚΔΠ. 286/2016)

(β) οικονομικά κίνητρα (ανάλογα με το διαθέσιμο budjet) για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 

καθαρού μέτρησης

γ) οικονομικά κίνητρα (ανάλογα με το διαθέσιμο budjet) για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών 

τους ·

 δ) διασφάλιση της συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων σε αυτούς τους 

ευάλωτους καταναλωτές, ώστε η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να είναι απαραίτητη για λόγους υγείας

Ευάλωτοι καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας
Υλοποιημένο

(α) από το 2006 

(β) από το 2013 

(γ) από το 2014

(δ) από το 2015

 
 
 
 
 
 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. & AEOLIKI Ltd. 
 

7.12 

 

 
Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

RES4
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

εξοικονόμηση ενέργειας

Το μέτρο τέθηκε σε λειτουργία από το 2004 έως το 2013. Μέσω του καθεστώτος στήριξης χορηγήθηκε οικονομική 

ενίσχυση για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, γεωθερμικών συστημάτων 

και θερμαντικών σωμάτων βιομάζας σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Το 2015 λειτουργούσε το σύστημα «Save & 

Upgrade» για οικιστικά κτίρια και για επιχειρήσεις που παρέχουν οικονομική υποστήριξη για τις ίδιες εγκαταστάσεις

Κατανάλωση ενέργειας Υλοποιημένο 2004-2013

EE8 Φορολογία οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2.

Το μέτρο αυτό αφορά τον φόρο που επιβλήθηκε στα οχήματα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, ο οποίος 

τέθηκε σε ισχύ από το 2014. Η τελευταία τροποποίηση του νόμου 100 (I) / 2013 για τον τομέα των οχημάτων και των 

οδικών μεταφορών της 9ης Σεπτεμβρίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και τροποποίησε τον ετήσιο 

φόρο οχημάτων που πρέπει να καταβάλλεται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας M1, όπως θα υπολογιζόταν 

έκτοτε βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο / km) και το 

μέτρο αυτό μείωσε την ταξινόμηση οχημάτων με υψηλή κατανάλωση καυσίμου.

Μεταφορές Υλοποιημένο 2014-2030

TRA4 Φορολογία οχημάτων βάσει εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Το μέτρο αυτό αφορά τον φόρο που επιβλήθηκε στα οχήματα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, ο οποίος 

τέθηκε σε ισχύ από το 2014. Η τελευταία τροποποίηση του νόμου 100 (I) / 2013 για τον τομέα των οχημάτων και των 

οδικών μεταφορών της 9ης Σεπτεμβρίου 2013  που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και τροποποίησε τον ετήσιο 

φόρο οχημάτων που πρέπει να καταβάλλεται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας M1, όπως θα υπολογιζόταν 

έκτοτε βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο / km) και το 

μέτρο αυτό μείωσε την ταξινόμηση οχημάτων με υψηλή κατανάλωση καυσίμου.

Μεταφορές Υλοποιημένο 2014-2030

Σχέδιο απόσυρσης οχημάτων
Το πρόγραμμα  αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Απόσυρση 

οχημάτων ηλικίας άνω των 15 ετών.
Μεταφορές Υλοποιημένο 2008-2010

Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές (αγορά 

υβριδικών, ηλεκτρικών και χαμηλών ρύπων οχημάτων) 2004-2009

Το καθεστώς αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής 

επιδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις 

που εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 

εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 

αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. 

Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

ανάπτυξης. Δίδεται επιχορήγηση για την αγορά επτά (7) νέων οχημάτων από επιχειρήσεις και ενός οχήματος από 

φυσικά πρόσωπα για τις κατηγορίες οχημάτων που περιγράφονται παρακάτω.

Μεταφορές Υλοποιημένο 2004-2009

EE45, EE40, 

EE33, EE22
Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών

Η Κύπρος δεν διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και υπάρχει σοβαρή κυκλοφοριακή 

συμφόρηση στις μεγάλες πόλεις. Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση και η ανάπτυξη μέτρων / έργων / προτάσεων 

που συμβάλλουν στην άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις. Τα νέα λεωφορεία 

αγοράστηκαν σε μεγάλες πόλεις τον Ιούνιο του 2010, ως ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, 

το 2009 δρομολογήθηκαν τακτικά δρομολόγια λεωφορείων μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και αεροδρομίου 

Λάρνακας. Τα μέτρα που λαμβάνονται βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον 

τομέα, καθώς οι μεταφορές ευθύνονται για σχεδόν το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κύπρο. Με βάση τα 

στοιχεία του Υπουργείου Μεταφορών και Έργων, έχει τεθεί στόχος για αύξηση του ποσοστού των δημόσιων 

συγκοινωνιών από 2% το 2009 σε 10% το 2015.

Μεταφορές (Δημόσιες 

μεταφορές)
Υλοποιημένο 2010-2020

EE9
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα Κεντρικής 

Κυβέρνησης)

"Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως Δημόσια Αρχή για τη διαχείριση των δημόσιων οχημάτων, άρχισε το 

2017 να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου στα Δημόσια Οχήματα. Μερικά από τα οφέλη 

του συστήματος είναι:

• Την ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων δημόσιας υπηρεσίας μέσω των δεδομένων και των εκθέσεων που 

παράγονται από αυτό το σύστημα.

• Άμεσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων όσον αφορά την ηλικία, την κατάσταση (π.χ. 

ένδειξη χιλιομετρητή), τον τύπο του οχήματος (π.χ. επιβάτες, εμπορικά, φορτηγά).

• Καλύτερος προγραμματισμός της συντήρησης του οχήματος μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών που θα 

στέλνουν το σύστημα σε προκαθορισμένα διαστήματα χιλιομέτρων. "

Μεταφορές (Δημόσιος 

τομέας)
Υλοποιημένο 2016-2018
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

TRA6
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα Κεντρικής 

Κυβέρνησης)

"Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως Δημόσια Αρχή για τη διαχείριση των δημόσιων οχημάτων, άρχισε το 

2017 να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου στα Δημόσια Οχήματα. Μερικά από τα οφέλη 

του συστήματος είναι:

• Την ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων δημόσιας υπηρεσίας μέσω των δεδομένων και των εκθέσεων που 

παράγονται από αυτό το σύστημα.

• Άμεσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων όσον αφορά την ηλικία, την κατάσταση (π.χ. 

ένδειξη χιλιομετρητή), τον τύπο του οχήματος (π.χ. επιβάτες, εμπορικά, φορτηγά).

• Καλύτερος προγραμματισμός της συντήρησης του οχήματος μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών που θα 

στέλνουν το σύστημα σε προκαθορισμένα διαστήματα χιλιομέτρων. "

Μεταφορές (Δημόσιος 

φορέας)
Υλοποιημένο 2016-2018

TRA5
Επικαιροποίηση φορολογίας οχημάτων βάσει εκπομπών Διοξειδίου του 

Άνθρακα

Tροποποίηση του Νόμου περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Οδικής Κυκλοφορίας για την αναθεώρηση των φόρων 

οχημάτων και των τελών ετήσιας κυκλοφορίας, ως μέτρο προώθησης οχήματος με χαμηλές εκπομπές, 

συμπεριλαμβανομένων των ZLEV.

 

 Η προτεινόμενη νομοθεσία υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψηφοφορία.

Μεταφορές, Ποιότητα αέρα Υλοποιημένο 2019 -

TRA8 Αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα

Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι προμηθευτές καυσίμων για μεταφορές (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) 

υποχρεούνται να αναμειγνύουν τα βιοκαύσιμα με τα συμβατικά καύσιμα μεταφοράς προκειμένου να επιτύχουν έναν 

ορισμένο στόχο, δηλαδή το ποσοστό των βιοκαυσίμων σε ολόκληρες ετήσιες πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου 

κίνησης, σε ενεργειακό περιεχόμενο

 

 .

Μεταφορές, Ποιότητα αέρα Υλοποιημένο 2008-2030

EE12
Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα 

(υφιστάμενες κατοικίες)

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης για την υλοποίηση 

επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που εφαρμόζονται ελλείψει 

εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την 

εγκατάσταση νέων υλικών. Οι επενδύσεις (Θερμική μόνωση (τοίχοι) Θερμική μόνωση (παράθυρα) Θερμομόνωση 

(στέγες)) θα πρέπει να σχετίζονται με ώριμες τεχνολογίες / υλικά, εκτός εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

ανάπτυξης. Μετά την εφαρμογή νέων θερμομονωτικών υλικών, πρέπει να επιτυγχάνονται οι σχετικές τιμές U, όπως 

ορίζεται στο διάταγμα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί, πρώτον, στην 

τοποθέτηση θερμικής μόνωσης σε τόσες υπάρχουσες ή νέες κατοικίες πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για 

την υποχρεωτική θερμομόνωση νέων κατοικιών και, δεύτερον, στην αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των 

ανθρώπων.

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2004-2013

EE4
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική χρήση) στον 

οικιακό τομέα

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 

την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 

καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα, οικιακά ηλιακά συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης, κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα 

θέρμανσης νερού, συστήματα θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους 

ψύξη). Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες 

τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο στοχεύει στην 

προώθηση των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα, στην αύξηση της συνειδητοποίησης των ΑΠΕ στους απλούς ανθρώπους και 

στην συμβολή στην επίτευξη των στόχων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2004-2013

EE41
Πρόγραμμα επιχορήγησης "Αποθήκευση & αναβάθμιση" για την προώθηση 

της ανακαίνισης κατοικιών

"Το σχέδιο (1η πρόσκληση - 2015, 2η πρόσκληση 2018) αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλης 

κλίμακας σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και ανήκουν σε φυσικά 

πρόσωπα. Ενισχυμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ή μονάδων κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες για την 

επίτευξη τουλάχιστον κατηγορίας ενέργειας Β στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων ή για την επίτευξη 

εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας 

πριν από την αναβάθμιση. Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με 

σκοπό να μετατραπούν σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης C. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους καταναλωτές.

Το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 

πρότασης. Το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς για τους δικαιούχους που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι καταναλωτές 

αντιπροσωπεύει το 75%. Το ποσό της επιχορήγησης για την αναβάθμιση της ενέργειας μπορεί να ανέρχεται σε 15 000 

ευρώ για κάθε κτίριο ή 10 000 EUR για κάθε κτιριακό συγκρότημα. Όταν το σύστημα θέρμανσης / ψύξης του χώρου 

πρόκειται να αντικατασταθεί από σύστημα ΑΠΕ, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 000 ευρώ. "

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2015-2018
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

RES10 Σύστημα αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού

Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης για την 

αντικατάσταση των ηλιακών θερμοσιφώνων σε υπάρχουσες κατοικίες. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που 

συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού / υλικών. Το καθεστώς αφορά μόνο την 

αντικατάσταση των ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε υπάρχουσες ιδιωτικές μονάδες κατοικίας. Τα 

επιδοτούμενα συστήματα θα πρέπει να πληρούν καθορισμένα ενεργειακά κριτήρια. Επίσης, πρέπει να ληφθεί άδεια 

εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή πολεοδομίας, ανάλογα με την περίπτωση

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2015-2018

RES3
Σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

με τη μέθοδο Net metering.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στη σταδιακή εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο οικιακών φωτοβολταϊκών 

συστημάτων ισχύος 3kW - 7k τα επόμενα τέσσερα (4) ή πέντε (5) χρόνια. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν όλους τους 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Στις ευάλωτες ομάδες θα χορηγηθεί επιδότηση ύψους 50% του 

συνολικού επενδυτικού κόστους από το Ειδικό Ταμείο για ΑΠΕ και ΕΣ για την αγορά και εγκατάσταση αυτών των 

συστημάτων. Μέχρι το τέλος του 2017 εγκαταστάθηκαν 10.360 Φ / Β συστήματα συνολικής χωρητικότητας 33.213 Kw.

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2013-2019

Εκστρατεία αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων

Το μέτρο αυτό συνίστατο στη διάθεση 6 δωρεάν συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε κάθε εγχώριο καταναλωτή 

ηλεκτρικής ενέργειας από το 2006 έως το 2010, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών. Οι δικαιούχοι 

περιλάμβαναν όλους τους οικιακούς καταναλωτές της ΑΗΚ που υπάγονται στις κατηγορίες τιμολογίων 05, 06, 07 και 

08, καθώς και σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκκλησίες, σχολεία, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οικογένειες με πολλά παιδιά, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εκκλησίες κ.λπ. δικαιούνται 10 

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Καθώς ήταν αδύνατο να διανεμηθούν όλοι οι λαμπτήρες μέχρι το τέλος του 2010, 

αποφασίστηκε να συνεχίσουν τη διανομή τους το 2011 και το 2012.

Οικιακοί καταναλωτές, 

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας)
Υλοποιημένο 2007-2012

SEC6
1. Ενιαίο Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος 

μετά από διακοπή ρεύματος, 2. Ορισμός ορισμένων δεικτών ποιότητας 

ηλεκτρικής ενέργειας

"1. Ο ΔΣΜΚ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ όποτε κρίνεται απαραίτητο ένα ενημερωμένο σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση 

του ηλεκτρικού συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα / 

δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τον ΔΣΜΚ και τις ίδιες τις Μονάδες Ισχύος, το κρίσιμο προσωπικό 

υποστήριξης, τους μηχανισμούς προειδοποίησης, τα μέσα επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πιθανές ενέργειες για 

την υλοποίηση του Σχεδίου.Το Σχέδιο Δράσης ισχύει από το 2014 και έκτοτε έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αναμένεται 

ότι το 2019 ο ΔΣΜΚ θα υποβάλει σε αναθεωρημένη έκδοση της πρότασης δράσης της ΡΑΕΚ.

2. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του εφοδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του CEER για την 

εναρμόνιση των δεικτών της συνέχισης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (CoS), οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων 

και η μεθοδολογία υπολογισμού της αξίας του CoS καθώς και άλλων σημαντικών παραμέτρων, εμπορική ποιότητα, η 

ΡΑΕΚ βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία τέτοιων δεικτών με εξωτερική βοήθεια ".

Παραγωγή ενέργειας Υλοποιημένο

Ετησίως από το  2014 (για το σημείο No.1)

SEC3 Ανακοίνωση διαγωνισμού για τον τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ. Σχεδιασμός και Κατασκευή τερματικού εισαγωγής ΥΦΑ και 20ετή λειτουργία και συντήρηση.

Παραγωγή ενέργειας, 

διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μίγματος

Υλοποιημένο

IEM16
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κύπρου, της Ελλάδας, του 

Ισραήλ και της Ιταλίας (05/12/2017, Λευκωσία).

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας για το έργο αγωγού EastMed. Το  

Μνημόνιο Συνεργασίας είναι απαραίτητο νομικό μέτρο για την υλοποίηση του PCI. Αυτό το PCI είναι ένας υπεράκτιος / 

χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου , ο οποίος συνδέει άμεσα τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα μέσω 

της Κύπρου και της Κρήτης

Παροχή  φυσικού αερίου / 

Παραγωγή ενέργειας
Υλοποιημένο

RES10
Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςμε FIT για 

εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Η λειτουργία του συστήματος FIT ξεκίνησε το 2004 ως εθνική πολιτική για την απόκτηση περιβαλλοντικών 

πλεονεκτημάτων και την εισαγωγή της χρήσης ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια. το καθεστώς προβλέπει μια σταθερή τιμή 

πώλησης για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ για περίοδο 15 ή 20 ετών.Τα τέλη τροφοδοσίας RES εξαρτώνται από τον τύπο και τη 

χωρητικότητα μονάδας ΑΠΕ και υπολογίστηκαν για ένα εσωτερικό ποσοστό επιστροφής 12%. Το 2013, η τιμή πώλησης 

του ηλεκτρικού ρεύματος από μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα (συνολικής χωρητικότητας 50MW) καθορίστηκε μετά 

από προσφορά. Το μέτρο θα σταματήσει το 2013. Επί του παρόντος, μόνο τα υπάρχοντα εργοστάσια ενδέχεται να 

λάβουν το τέλος προμήθειας.

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 
Υλοποιημένο 2004-2013

EE23
Πολεοδομικά κίνητρα για νέα κτίρια με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση 

από τις απαιτήσεις της EBRD

Τα νέα κτίρια και τα ανακαινισμένα κτίρια μπορούν να λάβουν πρόσθετο συντελεστή δόμησης 5% εάν επιτύχουν 

υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από τα ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα που προβλέπει η νομοθεσία
Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2016- 2020

EE4
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική χρήση) στον 

τριτογενή τομέα

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 

την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 

καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 

συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης Κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού Συστήματα 

θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους για θέρμανση και ψύξη χώρων). 

Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, 

εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση 

της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του 

τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης.

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2004-2013
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

EE41
Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας (τελική χρήση) στον 

τριτογενή τομέα (υφιστάμενες επιχειρήσεις).

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής επιδότησης 

για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 

εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 

εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 

αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. 

Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και 

ανάπτυξης. Ως «επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας» νοείται η επένδυση σε συστήματα, εξοπλισμό και υλικά των 

οποίων η εγκατάσταση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10% σε συγκεκριμένη εφαρμογή. Το μέγιστο 

ποσό επιχορήγησης που θα μπορούσε να δοθεί ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη μορφή της επιλέξιμης 

επιχορήγησης (περιφερειακή, ελάχιστη / ειδική επιδότηση) ανερχόταν σε 250 000 ευρώ ανά εγκατάσταση. Το μέτρο 

αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα 

και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης.

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2004-2013

Ενεργειακή απόδοση σε υπάρχοντα κτίρια

Χρηματοδοτική στήριξη, με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, για μεμονωμένες παρεμβάσεις υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. Εφαρμόζεται από την εθνική κυβέρνηση
Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2017- 2020

EE5
Σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας / ΑΠΕ για δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο 

τομέα.

Σκοπός τουσχεδίου είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης ή 

ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενθάρρυνση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή 

κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου 

εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν 

ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο στοχεύει στην 

προώθηση των ΑΠΕ και του ΕΣ στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των 

ΑΠΕ και των ΕΣ μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και στη συμβολή τους στους στόχους ΑΠΕ και ΕΕ.

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Υλοποιημένο 2004-2013

Εθνικό σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

Ως «πράσινες δημόσιες συμβάσεις» νοούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύναψη 

(δημόσιων) συμβάσεων αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο νόμων 

περί διαδικασιών συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συνέχιση την πρόοδο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση 

της οικονομικής βιωσιμότητας.

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Υλοποιημένο 2007 -

Εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εφαρμογή σημαντικών μέτρων ανακαίνισης και ατομικών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κτίρια του δημόσιου τομέα καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των 

χρηστών με σκοπό την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Υλοποιημένο 2014-2020

EE38
Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια (Νόμος 

142/2006)

Όλα τα νέα κτίρια του τριτογενούς τομέα, πλην εκείνων που περιγράφονται στο Παράρτημα του Κανονισμού περί 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμου (Νόμος 142 (Ι) / 2006) πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης που θεσπίζονται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το μέτρο αυτό 

απορρέει από την υποχρέωση της Κύπρου να εφαρμόσει την οδηγία για τα κτίρια σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων. Ο σκοπός του μέτρου περιγράφεται στον ευρύτερο σκοπό της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας.

Υπηρεσίες, Κτίρια Υλοποιημένο 2009- On going

IEM1 Ανάπτυξη της υποδομής του δικτύου φυσικού αερίου στην Κύπρο

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου υποδομών δικτύου αγωγών φυσικού αερίου από την εγκατάσταση 

επαναεριοποίησης στην περιοχή Βασιλικού προς τις τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Βασιλικός, 

Δεκέλεια και Μονή) και τις τρεις Ιδιωτικές Μονάδες Παραγωγἠς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ενεργειακές πηγές παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας

Η ημερομηνία στόχος για την ολοκλήρωση 

ολόκληρου του δικτύου είναι το 2023/2024

RES35
Εικονικό netmeeting για κτίρια πολυκατοικιών και για κτίρια που δεν έχουν 

αρκετό χώρο για την εγκατάσταση στις εγκαταστάσεις των απαιτούμενων 

Φ / Β

Επέκταση συστήματος καθαρού μετρητή, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε 

πολυκατοικίες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα με σύστημα καθαρού τιμολογίου (δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει διαθέσιμος χώρος)  
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7.2.2 Μέτρα που προγραμματίζονται  

 
Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

IND
Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης των φθοριούχων 

αερίων στον βιομηχανικό εξοπλισμό

Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης των φθοριούχων αερίων  στον εξοπλισμό. Πρόκειται για 

υποχρέωση σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται σωστά. Το 

σενάριο με μέτρα  θεωρεί ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε το 2020 να πραγματοποιηθεί η σωστή 

ανάκτηση των φθοριούχων αερίων  παλαιού εξοπλισμού.

Μείωση θερμοκηπιακών 

αερίων
Προγραμματισμένο 2020

TRA2
Χρήση λεωφορίων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών θερμοκηπιακών 

αερίων

"Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε τα 

εξής:

• Πρόσθετο κόστος για τον υποψήφιο να μετατρέψει τον στόλο του λεωφορείου σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 

όταν αυτή η πηγή καυσίμων είναι διαθέσιμη στην Κύπρο και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει τέτοια. Η πρόταση θα 

πρέπει να προσδιορίζει, αλλά όχι να κοστίζει, τον αριθμό των σταθμών καυσίμου για το φυσικό αέριο ·

• Πρόσθετο κόστος για την προσφορά ηλεκτρικών λεωφορείων (μέγιστη χωρητικότητα 22 ατόμων) στα ιστορικά 

κέντρα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (Παραλίμνι & Αγία Νάπα)

- έως 4 λεωφορεία ανά αστικό πυρήνα.

• Μπορούν να υποβάλουν παραλλαγή στην τυποποιημένη προσφορά τους (10ετούς περιόδου σύμβασης), η οποία να 

δείχνει απόσβεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - που δεν υπερβαίνει τα 15 χρόνια - για την προμήθεια στόλου με 

οχήματα (λεωφορεία) που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι ακριβότερα από τα συνηθισμένα 

λεωφορεία ντίζελ , και θα απαιτήσει περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις στους σταθμούς φόρτισης σε αποθήκες και σε 

σημαντικές τοποθεσίες, αλλά θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για να ληφθεί υπόψη μια τέτοια παραλλαγή, 

όλα τα οχήματα θα είναι ηλεκτρικά και ο υποψήφιος θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους οχημάτων και υποδομής).

• Παροχή περισσότερων κινήτρων για την μετατροπή τουριστικών λεωφορείων σε κινητήρες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας

Transport sector Προγραμματισμένο 2023- 2025

IEM6

Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η 

λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστεί ανεξάρτητος  ο 

διαχειριστής αγοράς / διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς από την κάθετα 

ολοκληρωμένη εταιρεία ηλεκτρισμού

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές για να επιτρέψει τη λειτουργία 

του μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας της Net-Pool. Το μοντέλο της αγοράς Net-Pool συμμορφώνεται με το μοντέλο 

στόχου της ΕΕ. Ο νόμος εισάγει την κατηγορία των "συνεταιριστών" για να επιτρέψει τον συνδυασμό φορτίου και 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από συστήματα αποθήκευσης. Δημιουργεί επίσης την κατηγορία των 

"Συστημάτων αποθήκευσης" και επιτρέπει τη χορήγηση αδειών για συσσωρευτές, συστήματα αποθήκευσης και BRP. Ο 

ρυθμιστής είναι εξουσιοδοτημένος να αποφασίζει για απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης για 

αυτοκατανάλωση, ΑΠΕ, προμηθευτές και μη συνδεδεμένα συστήματα παραγωγής. Ενισχύει τις ρήτρες που σχετίζονται 

με τον ιδιοκτήτη του συστήματος διανομής, τον Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής. Προβλέπει την ανεξαρτησία 

του Κυπριακού ΔΣΜ από τον κατεστημένο, παρέχοντας στους πρώτους τα απαραίτητα μέσα και την αυτονομία στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του. Παρέχει διαδικασία πιστοποίησης για την 

ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ. Διευρύνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) 

ώστε να συμπεριλάβει τη λειτουργία της αγοράς και παρέχει στον φορέα εκμετάλλευσης / διαχειριστή συστημάτων 

μεταφοράς την εξουσία να εφαρμόζει τους κανόνες της αγοράς. Ενισχύει τις ρήτρες που σχετίζονται με τη  TYNDP. Το 

νομοσχέδιο συγκεντρώνει επίσης προηγουμένως διάσπαρτες ρήτρες για την καθολική υπηρεσία βάσει ειδικού άρθρου.

Ανταγωγνισμός αγοράς 

ηλεκτρικής ενλέργειας
Προγραμματισμένο 2019

IEM7

Τροποποίηση των Κανόνων Εμπορίου και Διακανονισμού και των Κανόνων 

Μεταφοράς και Διανομής που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της 

Ανταπόκρισης Ζήτησης (Demand Response) στην αγορά σύμφωνα με το 

άρθρο. 15 (8) Οδηγία 2012/27 / ΕΕ

Θα καθοριστούν τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη το εθνικό δίκαιο, όπως εναρμονίστηκε 

με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας.

Ανταγωγνισμός αγοράς 

ηλεκτρικής ενλέργειας
Προγραμματισμένο 2020

WST1
Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων με τη 

διαλογή σε επίπεδο παραγωγής

Εφαρμογή μέτρων για την αύξηση της διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή. Αυτό θα επιτευχθεί με 

την αναδιοργάνωση του ισχύοντος σχεδίου συλλογής αστικών αποβλήτων. τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά με 

στόχο τη μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων που εισέρχονται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021-

WST2 Μείωση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων  στις χωματερές

Εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της διάθεσης οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης / 

χώρους υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, η υγειονομική ταφή είναι η 

λιγότερο προτιμητέα επιλογή και πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο απαραίτητο και αυτό ενθαρρύνεται από τη 

σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Πρόκειται για μια υποχρέωση και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την εφαρμογή 

της.

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021-

WST3
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία του οργανικού 

κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων

Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της χρήσης αναερόβιας χώνευσης για τη διαχείριση των οργανικών αστικών 

στερεών αποβλήτων. Η αναερόβια χώνευση θα αξιοποιηθεί περαιτέρω για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων 

που θα εκτραπούν από την υγειονομική ταφή.

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021-

WST4
Ανακύκλωση βιοαερίου από παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών 

αποβλήτων 

Ανακύκλωση βιοαερίου από βαθιές μη διαχειριζόμενες και διαχειριζόμενες εγκαταστάσεις αναερόβιας διάθεσης. Μέρος 

των συμβάσεων για την ανάκτηση παλαιών και επί του παρόντος λειτουργούντων χώρων υγειονομικής ταφής είναι η 

ανάκτηση βιοαερίου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η συλλογή βιοαερίου από όλους τους χώρους υγειονομικής ταφής. το 

συντηρητικό ποσοστό συλλογής 20% αφορά σε μεγάλου βάθους μη διαχειρείσιμες εγκαταστάσεις.

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2020-

WST6
Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία των 

ζωικών αποβλήτων

Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία και τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων. Προώθηση 

της αναερόβιας χώνευσης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιοαερίου. Ενθάρρυνση νέων εγκαταστάσεων βιοαερίου για 

την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων από την κτηνοτροφία

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021-
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

EE23
Αύξηση συντελεστών δόμισης  για νέα κτίρια: κίνητρο για νέα κτίρια με 

υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από τις απαιτήσεις της EBRD

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Τμήμα Χωροταξίας και Στέγασης συνεργάζονται 

για την αναθεώρηση των υφιστάμενων απαιτήσεων που επιτρέπουν σε ένα κτίριο να λάβει πρόσθετο συντελεστή 

δόμησης 5%. Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται για να υπερβούν τις απαιτήσεις για τοΚτίρια Σχεδόν Μηδενικής 

Κατανάλωσης τουλάχιστον για τα νέα κτίρια.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες ,  Οικιακοί 

καταναλωτές, Κτίρια

Προγραμματισμένο 2020 onwards

EE6
Μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  αναβάθμιση της 

ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα κυβερνητικά κτίρια

Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων στο κέλυφος του κτιρίου, στον εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης και στην αναβάθμιση 

της ενεργειακής απόδοσης, βάσει πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες ,  Οικιακοί 

καταναλωτές, Κτίρια

Προγραμματισμένο 2021-2030

EE20
Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση με την αύξηση 

των περιβαλλοντικών φόρων μειώνοντας παράλληλα τη φορολογία της 

εργασίας

Η κυβέρνηση εξετάζει μια φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στη μετάβαση σε μια βιώσιμη από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη. Η σταδιακή εφαρμογή 

των περιβαλλοντικών φόρων στους τομείς (που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ) και 

ταυτόχρονα η μείωση άλλων δαπανών που σχετίζονται π.χ. με το κόστος εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε 

εξοικονόμηση ενέργειας και θα μειώσει σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση Κύπρος.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές Προγραμματισμένο 2019-2030

EE24

Σχέδιο Υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης

Σύμφωνα με τα συστήματα υποχρέωσης, οι προμηθευτές ενέργειας πρέπει να εξοικονομήσουν ένα ορισμένο ετήσιο 

ποσοστό πωλήσεων ενέργειας με πρόσθετα έργα ενεργειακής απόδοσης. Τα συστήματα υποχρέωσης θα 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να συμβάλουν στην εκπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού στόχου και 

συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την επίτευξη στόχων για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εκπομπών CO2 έως το 2030.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές Προγραμματισμένο 2019-2030

EE34 Στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή απόδοση

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και άλλες στοχοθετημένες δράσεις κοινωνικής 

επιρροής (εκθέσεις, διαγωνισμοί, ηλεκτρονικά εργαλεία, φυλλάδια, ημερίδες ενέργειας, εργαστήρια κ.λπ.). Το PAM θα 

εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με άλλα μέρη / οργανισμούς / οργανισμούς.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές

Προγραμματισμένο 2019-2030

Σχέδια στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης 

στον γεωργικό τομέα

Το μέτρο θα παρέχει οικονομική στήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης ή / και του ενεργειακού 

ελέγχου. 

Γεωργίασ, Θερμοκήπια, 

Κτηνοτροφία
Προγραμματισμένο 2021-2030

RES33
Βελτιστοποίηση του εργαλείο μοντελοποίησης των προβλέψεων καιρικών 

συνθηκών

Το μοντέλο θα συνδυάζει υπάρχουσες μελέτες μαζί με τα υπάρχοντα εργαλεία και μοντέλα πρόβλεψης, προκειμένου να 

βελτιωθεί περαιτέρω η καθημερινή λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος

Ενεργειακή απόδοση, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

ασφάλεια του εφοδιασμού, 

εσωτερική αγορά ενέργειας, 

ανταγωνιστικότητα

Προγραμματισμένο

2019-2021

EE36
Χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή καθόλου εκπομπές θερμοκηπιακών 

αερίων

"Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε τα 

εξής:

• Πρόσθετο κόστος για τον υποψήφιο να μετατρέψει τον στόλο του λεωφορείου σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 

όταν αυτή η πηγή καυσίμων είναι διαθέσιμη στην Κύπρο και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει τέτοια. Η πρόταση θα 

πρέπει να προσδιορίζει, αλλά όχι να κοστίζει, τον αριθμό των σταθμών καυσίμου για το φυσικό αέριο ·

• Πρόσθετο κόστος για την προσφορά ηλεκτρικών λεωφορείων (μέγιστη χωρητικότητα 22 ατόμων) στα ιστορικά 

κέντρα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (Παραλίμνι & Αγία Νάπα)

- έως 4 λεωφορεία ανά αστικό πυρήνα.

• Μπορούν να υποβάλουν παραλλαγή στην τυποποιημένη προσφορά τους (10ετούς περιόδου σύμβασης), η οποία να 

δείχνει απόσβεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - που δεν υπερβαίνει τα 15 χρόνια - για την προμήθεια στόλου με 

οχήματα (λεωφορεία) που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι ακριβότερα από τα συνηθισμένα 

λεωφορεία ντίζελ , και θα απαιτήσει περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις στους σταθμούς φόρτισης σε αποθήκες και σε 

σημαντικές τοποθεσίες, αλλά θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για να ληφθεί υπόψη μια τέτοια παραλλαγή, 

όλα τα οχήματα θα είναι ηλεκτρικά και ο υποψήφιος θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους οχημάτων και υποδομής).

• Παροχή περισσότερων κινήτρων για την μετατροπή τουριστικών λεωφορείων σε κινητήρες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας

Μεταφορές Προγραμματισμένο 2023- 2025

RES21 Σχέδιο υποστήριξης μονάδων αποθήκευσης
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο που θα 

επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας
Προγραμματισμένο 2019

RES40 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια με Net-billing
Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας

Προγραμματισμένο

2019-2030

RES19
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με 

χωρητικότητα μέχρι 20KW, σε κτίρια δημόσιων σχολείων.

Το μέτρο παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 4,2 MW σε 428 

δημόσια σχολεία. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα λειτουργήσει κάτω από το σχέδιο Net Metering. Κάθε φωτοβολταϊκό 

σύστημα θα έχει ισχύ μέχρι 20kW. Οι στέγες που θα εγκατασταθούν θα είναι θερμικά μονωμένες.

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

κυβερνητικά κτίρια

Προγραμματισμένο 2018

RES16 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εφαρμογή ενός πλαισίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας

Παροχή ενέργειας: παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Κατανάλωση ενέργειας: 

ηλεκτρική ενέργεια σε 

οικιακούς και εμπορικούς 

καταναλωτές

Προγραμματισμένο 2020
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Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

IEM5
Ρυθμιστική απόφαση για συστήματα αποθήκευσης που είναι 

εγκατεστημένα πριν από το σημείο μέτρησης.

Το προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης επιτρέπει τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των συστημάτων 

αποθήκευσης με άδεια χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν από το μετρητή και τα οποία δεν συνδυάζονται με τοπική 

κατανάλωση ενέργειας και καλεί τον ΔΣΜΚ να τροποποιήσει τους Κανόνες Αγοράς και Δικτύου, ώστε να καταστεί 

δυνατή η αμερόληπτη συμμετοχή τους αγορά. Ο ΔΣΜΚ πρέπει επίσης να ορίζει την ελάχιστη χωρητικότητα και τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αποθήκευσης ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας ως αποστολέα. Η (σχεδιαζόμενη) Κανονιστική Απόφαση καλεί επίσης το ΔΣΜΚ, σε συνεργασία με τον ΔΣΔ, να 

λαμβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση της TYNDP οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από 

συστήματα αποθήκευσης σε συνδυασμό με το ρυθμό ανάπτυξης ΑΠΕ, μείωση απώλειας, αποφυγή επενδύσεων ή / και 

αναβάθμιση του δικτύου ή / και των Υποσταθμών Μεταφοράς και Διανομής. Η TYNDP μεταφοράς θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει συστήματα αποθήκευσης πριν από το σημείο μέτρησης. Η Ρυθμιστική Απόφαση καλεί τον ΔΣΜΚ να 

τροποποιήσει τους Κανόνες Αγοράς και Δικτύου προκειμένου να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών από συστήματα 

αποθήκευσης που σχετίζονται με τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, να προτείνει τα τέλη 

δικτύου που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου χρέωσης τους, να προσφέρει υπηρεσίες προς τον ΔΣΜΚ ή / 

και ΔΣΔ σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ή / και διανομής.

Συμμετοχή ΑΠΕ στην Αγορά 

Ηλεκτρικής Ενέργειας
Προγραμματισμένο 2020

EE17
Ανάληψη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα, με την 

άρση των εμποδίων στις δημόσιες συμβάσεις

Θα ετοιμαστούν πρότυπα και τυποποιημένες διαδικασίες για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα  

και θα διαδοθούν σε όλες τις δημόσιες αρχές. Το PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση.
Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Προγραμματισμένο 2019-2030

EE32 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός 

Το μέτρο συνίσταται στην αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού των φωτιστικών σε δημόσιους 

δρόμους με νέα, αποδοτικότερα. Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με πιο 

αποδοτικούς στην εθνική οδό που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

καθώς και στους τοπικούς δρόμους που υπάγονται στις αρμοδιότητες των δήμων

Υπηρεσίες (Δημόσιος τομέας) Προγραμματισμένο 2018- 2030

AGR1 Ενίσχυση δράσεων δενδροφύτευσης
Φυτεύοντας δέντρα: α) κατά μήκος των δρόμων β) δασικές και άνυδρες περιοχές · γ) κατά μήκος των οδικών 

διαδρόμων. Αναμένεται να φυτευτούν 1.000.000 δένδρα κάθε χρόνο.
Χρήσεις γης, Ποιότητα αέρα Προγραμματισμένο σήμερα - 2030
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7.2.3 Προαιρετικά Μέτρα  

 
Κωδικός 

Μέτρου
Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογής Φάση Υλοποίησης Περίοδος Υλοποίησης

TRA3
Αύξηση του μεριδίου των διαδρομών ποδηλασίας, περπατήματος  και 

χρήσης  Δημόσιωνς Συγκοινωνιών

"Αυτό το μέτρο αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO2 μειώνοντας τον αριθμό των ταξιδιών με αυτοκίνητο και 

αντικαθιστώντάς τους με βιώσιμα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, της 

ποδηλασίας και του περπατήματος. Το μέτρο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες δράσεις, μεταξύ άλλων:

• Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών

• Ζώνες μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών

• Βελτίωση των εγκαταστάσεων ποδηλασίας και πεζών

• Αποτελεσματική πολιτική στάθμευσης

• Μέτρα για την προώθηση της χρήσης αειφόρων τρόπων μεταφοράς και την αποθάρρυνση της χρήσης του 

επιβατικού αυτοκινήτου

• Εισαγωγή του συστήματος τραμ στη Λευκωσία "

Μεταφορές Προαιρετικό 2020-2030

EE44

Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  εργαστήρια 

πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την άρση των φραγμών που 

παρεμποδίζουν την ανάληψη συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την 

υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά

Στοχευμένη κατάρτιση και άλλες εκδηλώσεις που θα παρασχεθούν σε επιλεγμένες ομάδες-στόχους, που συμμετέχουν 

στην ενεργειακή απόδοση (υλοποίηση και χρηματοδότηση). Το PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση σε 

συνεργασία με άλλα μέρη / οργανισμούς / οργανισμούς.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες , Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές

Προαιρετικό 2021-2030

Μέτρα για την προώθηση της εγκατάστασης τεχνολογιών ανανεώσιμης 

ενέργειας μικρής κλίμακας σε ή εντός κτιρίων

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου μειώνει την ενέργεια που αγοράζουν οι τελικοί καταναλωτές όπου εγκαθίστανται 

τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μικρής κλίμακας.

Γεωργία, Βιομηχανία, 

Υπηρεσίες, Μεταφορές, 

Οικιακοί καταναλωτές

Προαιρετικό 2020-2030

EE31 Εισαγωγή περιβαλλοντικών τελών για τη χρήση του οδικού δικτύου

"Τα ταξίδια αυτοκινήτων αναμένεται να αντικατασταθούν από άλλα βιώσιμα μέσα μεταφοράς με:

• Εφαρμογή τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης στα κέντρα των πόλεων

• Εφαρμογή διοδίων στις εθνικές οδούς, τα αρχικά τέλη διοδίων που ισχύουν για τα βαρέα φορτηγά οχήματα σε 

αυτοκινητοδρόμους θα επεκταθούν αργότερα σε άλλους δρόμους και τύπους οχημάτων

• Αύξηση των φόρων για τα ορυκτά καύσιμα.

• Αύξηση των τελών στάθμευσης και ποινών. 

Μεταφορές Προαιρετικό 2020-2030

RES20
Πλαίσιο για την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού με εξοπλισμό νέας 

τεχνολογἰας για τα υφιστάμενα συστημάτα ΑΠΕ

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας

Προαιρετικό

RES22
Σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και τη 

μείωση του CO2

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NER300 , χρηματοδοτήθηκαν 2 έργα CSP και 1 Έργο για έξυπνο δίκτυο και 

αποθήκευση ενέργειας

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας

Προαιρετικό

2021-2022

RES24 Statistical Transfer Study Στόχοι ΑΠΕ Προαιρετικό

EE30 Ενεργειακά αποτελεσματική τηλεθέρμανση και ψύξη
Ανάπτυξη αποδοτικής υποδομής τηλεθέρμανσης και ψύξης με βάση τις τεχνολογίες συνδυασμένης παραγωγής 

θερμότητας RDF σε τουριστικές περιοχές.
Υπηρεσίες Προαιρετικό 2020-2030

EE19
Ενεργειακή απόδοση στον αμυντικό τομέα και στον τομέα διαχείρισης  

υδάτων

Προώθηση μέτρων στον τομέα της άμυνας και στον τομέα διαχείρισης  υδάτων (συμπεριλαμβανομένης της 

παραγωγής, του καθαρισμού, της άντλησης, της αφαλάτωσης κ.λπ.) που θα επιτύχουν εξοικονόμηση τελικής χρήσης
Υπηρεσίες, Άμυνα, Βιομηχανία Προαιρετικό 2020-2030

RES26
Αποθήκευση ενέργειας, Περαιτέρω ανάλυση τόσο πίσω από το μετρητή όσο 

και της κεντρικής αποθήκευσης για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ (επιλογή 

Οχήματος σε Δίκτυο και έξυπνη φόρτιση) Προαιρετικό  
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7.3 Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Μέτρων και Σεναρίων Υλοποίησης 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της 
Κύπρου, οδηγεί σε κάποιες σαφείς ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές της ενεργειακής 
και κλιματικής πολιτικής της χώρας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 
προβλέπονται στον Κανονισμό της ΕΕ για την Ενεργειακή Διακυβέρνηση.  
 
Με βάση τα κυριότερα αποτελέσματα της εκτίμησης αντικτύπου και τις εκτιμήσεις 
κόστους-οφέλους και κόστους-αποτελεσματικότητας που διενεργήθηκαν από το ΤΕΠΑΚ, 
είναι δυνατό να συγκριθούν τα σενάρια με προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα και 
με υπάρχοντα μέτρα, του Κυπριακού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή 
και την Ενέργεια.  
 

1. Ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια : Το σενάριο προγραμματισμένων 

πολιτικών και μέτρων είναι σαφώς το προτιμώμενο σενάριο σε σχέση με όλα τα 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της 

Ένωσης για την ενέργεια. Μπορεί να οδηγήσει σε: 

• Χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (14% χαμηλότερες το 2030 σε 

σύγκριση με το 2005, σε αντίθεση με μόλις 3% μείωση εκπομπών στο σενάριο με 

υπάρχοντα μέτρα). 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις του άρθρου 7 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, σε 

αντίθεση με τη μη συμμόρφωση στο σενάριο με υπάρχοντα μέτρα. 

• Βελτίωση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα φθάσει 

το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και θα οδηγήσει στη 

συμμόρφωση με τον αντίστοιχο στόχο σε επίπεδο ΕΕ , σε αντίθεση με το 20.7 % 

στο σενάριο με υπάρχοντα μέτρα που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της 

δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ. 

• Επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την επίτευξη μεριδίου 14% των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2030, έναντι μόλις 7 % στο σενάριο με 

υπάρχοντα μέτρα 

• Βελτίωση της ποιότητας του αέρα χάρη στη μείωση των εκπομπών ρύπων NOx, PM 

και SO 2 κατά 4.3%, 6.8% και 38.5% αντίστοιχα το 2030 σε σύγκριση με το σενάριο 

με υπάρχοντα μέτρα, οδηγώντας σε λιγότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στον 

πληθυσμό της Κύπρου , μείωση των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στη 

ρύπανση και μείωση των οικονομικών ζημιών που οφείλονται στην υγεία κατά 

23,5 εκατομμύρια ευρώ το 2016.  

Έτσι, το σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι αυτό που μπορεί να 
επιτρέψει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ που αφορούν στη 
συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη συμφωνία του 
Παρισιού .  
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2. Οικονομικά κριτήρια : Το σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 

είναι επίσης το προτιμώμενο σενάριο σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια που 

εξετάστηκαν. Ειδικότερα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα: 

• Μικρή αύξηση του εθνικού ΑΕΠ έως το έτος 2030, της τάξεως του 0.4% σε 

σύγκριση με το σενάριο με υπάρχοντα μέτρα. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα της 

ανακατανομής των επενδύσεων στο σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και 

μέτρων και της αναπροσαρμογής της οικονομικής παραγωγής προς 

δραστηριότητες με υψηλότερη τοπική προστιθέμενη αξία, σε συνδυασμό με τη 

μείωση του κόστους εισαγωγής ορυκτών καυσίμων χάρη στη σημαντική μείωση 

των ορυκτών καυσίμων κατανάλωση σε σύγκριση με το σενάριο με υπάρχοντα 

μέτρα · 

• Συνολικό όφελος για την κοινωνία το οποίο μπορεί να φθάσει τα 204 εκατ. Ευρώ 

το 2016 (ή 2% του ΑΕΠ αυτού του έτους) σε σύγκριση με το σενάριο με υπάρχοντα 

μέτρα. Αυτό το όφελος θα είναι συνδυασμός μειωμένου κόστους ενεργειακού 

συστήματος (χάρη στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια , στη βιομηχανία και 

κυρίως στις οδικές μεταφορές) και στη μείωση των οικονομικών ζημιών που 

συνδέονται με την υγεία. 

3. Κοινωνικά κριτήρια : Το σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων 

εκτιμάται επίσης ότι θα αποφέρει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα στην 

απασχόληση και την κοινωνική πρόνοια, διότι: 

• Προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε κάπως υψηλότερη απασχόληση, περίπου 0.4% 

υψηλότερη το 2030 σε σύγκριση με το σενάριο με υπάρχοντα μέτρα, δηλαδή 

περίπου 2,350 περισσότερες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Αυτό θα 

είναι αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης της οικονομίας προς θέσεις εργασίας σε 

οικονομικούς τομείς που επωφελούνται από την αυξημένη προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Αναμένεται να έχει ουσιαστικά μηδενική επίδραση στην κοινωνική ισότητα, 

δηλαδή αμελητέες επιπτώσεις στην κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των 

νοικοκυριών διαφορετικών ομάδων εισοδήματος. Αυτό θα είναι το σύνθετο 

αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων μεταξύ 

των σεναρίων με υπάρχοντα μέτρα και προγραμματισμένων πολιτικών και 

μέτρων. 

4. Κριτήρια διακυβέρνησης : Όσον αφορά το διοικητικό κόστος , την απλούστευση 

των υποχρεώσεων σχεδιασμού, αναφοράς και παρακολούθησης και την 

εξασφάλιση συντονισμένης και συνεκτικής εφαρμογής της στρατηγικής της 

Ενεργειακής Ένωσης σε όλες τις πέντε διαστάσεις της, το σενάριο 

προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων δεν αναμένεται να προσθέσει 

σημαντικό διοικητικό βάρος σε σύγκριση με το σενάριο  με υπάρχοντα μέτρα. 

Αντίθετα, επειδή το σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων ξεκάθαρα 

υπερέχει του σεναρίου με υπάρχοντα μέτρα σε όλα τα άλλα κριτήρια που 

αναφέρονται παραπάνω, θα συμβάλει βεβαίως στην καλύτερη εφαρμογή της 

στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης σε όλες τις πέντε διαστάσεις της . 
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7.4 Σύνοψη Συμπερασμάτων και Συστάσεων Πολιτικής  

 

1. Οι υπάρχουσες πολιτικές και μέτρα είναι σαφώς ανεπαρκείς για να οδηγήσουν 

την Κύπρο στην τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τον 

Κανονισμό Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Δεν μπορούν να οδηγήσουν σε 

συμμόρφωση με τους εθνικούς στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια και την 

ενεργειακή απόδοση και μπορούν μόνο να οδηγήσουν σε μείωση κατά 3% των 

εκπομπών εκτός ETS το 2030 σε σύγκριση με το 2005. Αυτό θα απαιτήσει την αγορά 

σημαντικής ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής για την κάλυψη του χάσματος 

εκπομπών του 2030 , το οποίο, υπό αισιόδοξες υποθέσεις, θα κοστίσει στην 

Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον 133 εκατομμύρια ευρώ[7] για την περίοδο έως 

το 2030. Επιπλέον, η μη συμμόρφωση με το  στόχο συμμετοχής κατά  14% των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2030, θα οδηγήσει σε 

πρόσθετες δαπάνες στο σενάριο με υπάρχοντα μέτρα, επειδή το χάσμα στο μερίδιο 

των ανανεώσιμων πηγών θα πρέπει να καλυφθεί μέσω της Στατιστικής Διαδικασίας 

Μεταφοράς (Statistical Transfer procedure).  

2. Το σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων, το οποίο έχει 

συμφωνηθεί από κυβερνητικές αρχές και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την 

Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια, είναι σε θέση να καταστήσει την Κύπρο 

ικανοποιημένη όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τη διείσδυση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Εάν εφαρμοστεί πλήρως, τα μέτρα αυτά θα 

οδηγήσουν σε καθαρά οικονομικά οφέλη για την κοινωνία της που υπερβαίνουν 

τα 500 εκατομμύρια Euros  μέχρι το 2030 , συνοδευόμενα από μικρή θετική 

επίδραση στους οικονομικούς δείκτες - μια αύξηση 0.4% σε εθνικό ΑΕΠ και αύξηση 

0.4% της συνολικής απασχόλησης το 2030 . Οι μεταβολές του κόστους ενέργειας 

στους τελικούς καταναλωτές θα είναι πολύ μικρές και γενικά δεν θα έχουν 

ουσιαστικά αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των νοικοκυριών και την κοινωνική 

ισότητα.  

3. Οι οδικές μεταφορές κατέχουν το κλειδί για τη μείωση των εκπομπών τόσο για 

το 2030 όσο και μακροπρόθεσμα. Οι επενδύσεις σε βιώσιμη κινητικότητα μπορεί 

να υπερβούν τα 1.3 δισεκατομμύρια ευρώ καθ 'όλη την περίοδο 2020-2030 και 

συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν δαπανηρές. Ωστόσο, οι επενδύσεις αυτές 

αναμένεται να αποπληρωθούν πλήρως λόγω πολλαπλών οφελών από τη μείωση 

της χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, οι οποίες μπορούν να αποφέρουν συνολικά 

οικονομικά οφέλη στην κοινωνία της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο 

συνδυασμός τους δε με την ταχεία ηλεκτροκίνηση του τομέα των επιβατικών 

αυτοκινήτων, φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7
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των εκπομπών εκτός του ETS του 2030 και να τεθεί ολόκληρη η κυπριακή οικονομία 

σε πορεία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προς το 2050. 

4. Οι απαιτούμενες πρόσθετες επενδύσεις για την υλοποίηση του σεναρίου 

προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων (244 εκατομμύρια ευρώ) είναι 

απολύτως εφικτές για τα πρότυπα της κυπριακής οικονομίας και θα εξοφληθούν 

επειδή το κόστος εισαγωγής καυσίμων καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής αυτών των 

μέτρων μπορεί να μειωθεί σημαντικά λόγω αυτών των επενδύσεων. 

5. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή της δέσμης των προγραμματισμένων πολιτικών 

και μέτρων δεν είναι εγγυημένη, διότι απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για τις 

ενεργειακές αναβαθμίσεις στα κτίρια και τη βιομηχανία και, κυρίως, σημαντική 

δέσμευση για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και μη 

μηχανοκίνητων μεταφορών (πεζοπορία και ποδηλασία) καθώς και μια στροφή προς 

τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.  

6. Μεταξύ του καταλόγου των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων, 

ορισμένα μέτρα είναι πιο οικονομικά αποδοτικά από άλλα (π.χ. μόνωση στέγης ή 

εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στα κτίρια). Ωστόσο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 

όλα τα άλλα μέτρα περνούν από τη δοκιμή κόστους-αποτελεσματικότητας και 

μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς καθυστέρηση. 

7. Τα μη ενεργειακά μέτρα μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση των 

εκπομπών. Η ανάκτηση φθοριούχων αερίων φαίνεται να είναι οικονομικά 

αποδοτική, ενώ η εκτεταμένη φύτευση δέντρων μπορεί να είναι ένα μέτρο με 

σχετικά περιορισμένες δυνατότητες και υψηλό κόστος μέχρι το 2030, αλλά αποτελεί 

σημαντικό συστατικό της μακροχρόνιας πολιτικής για τη μείωση των ανθρακούχων 

εκπομπών. 

8. Στο δρόμο για τη μείωση του άνθρακα του ενεργειακού συστήματος, η έρευνα 

και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο . Παρά το γεγονός 

ότι μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες είναι απίθανο να προέρχονται από έρευνα 

στην Κύπρο και μόνο, η ύπαρξη μιας κρίσιμης μάζας ερευνητών σε θέματα όπως η 

ενεργειακή απόδοση , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καυσίμων, καθώς και τα 

μέτρα μείωσης των εκπομπών μπορεί να επιταχύνει  

α) την επίδειξη και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Κύπρο ,  

β) την εφαρμογή καινοτόμων μέτρων υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες της 
κυπριακής αγοράς και  

γ) την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης για καινοτόμες υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

9. Ακόμη και εάν εφαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά, οι 

προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη του 

στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 24% έως το 2030, 

όπως απαιτείται από την Κύπρο. Η μείωση μπορεί να φθάσει το 14% μόνο στο 
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σενάριο προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων . Προκειμένου να επιτευχθεί 

πλήρης συμμόρφωση , η κυβέρνηση της Κύπρου πρέπει να επιλέξει μεταξύ τριών 

επιλογών: 

• Δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μέτρα μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και να χρησιμοποιήσουμε αντ 'αυτού μηχανισμούς 

ευελιξίας για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής. Οι σχετικές δαπάνες εκτιμάται 

ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 56 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2030, αλλά όπως 

αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω, ενδέχεται να φθάσουν σε πολύ υψηλότερα 

επίπεδα εάν αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζεται να αγοράσουν δικαιώματα 

εκπομπής για να καλύψουν το δικό τους χάσμα για τη μείωση των εκπομπών . 

• Εφαρμογή ισχυρότερων πολιτικών και μέτρων μείωσης των εκπομπών (π.χ. 

διπλασιασμός του αριθμού ενεργειακών ανακαινίσεων των κτιρίων, αύξηση 

μονάδων συμπαραγωγής ή μονάδων παραγωγής βιοαερίου από απόβλητα, 

ενθάρρυνση της επιτάχυνσης της αντικατάστασης των συμβατικών αυτοκινήτων 

με ηλεκτρικά) . Ωστόσο, όλα αυτά τα μέτρα είναι δαπανηρά και εξαιρετικά 

δύσκολα να εφαρμοστούν σε τέτοια κλίμακα εντός του βραχυχρόνιου διαθέσιμου 

χρονικού διαστήματος. Επομένως, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μια 

ρεαλιστική εναλλακτική λύση. 

• Ενθάρρυνση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της υιοθέτησης μιας 

φορολογικά ουδέτερης πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, επιβάλλοντας 

έναν σταδιακά αυξανόμενο φόρο άνθρακα σε όλους τους τομείς εκτός του ETS. 

Τα έσοδα ενός τέτοιου φόρου μπορούν να ανακυκλωθούν στην οικονομία 

μειώνοντας τους φόρους εργασίας και παρέχοντας οικονομική στήριξη στις 

πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και στις πράσινες μεταφορές . Μια τέτοια 

μεταρρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη χωρίς να βλάψει τα 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος ή την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

[8] . 

10. Ενόψει της δηλωμένης πολιτικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050, τα μέτρα που προβλέπονται στο Εθνικό 

Σχέδιο για την Κλιματική  Αλλαγή και την Ενέργεια της Κύπρου και οι 

εναλλακτικές λύσεις που προαναφέρθηκαν για την πλήρωση του χάσματος για 

μείωση των εκπομπών εκτός του ETS πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της 

ανάγκης σημαντικής μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών. Έχει αποδειχθεί ότι 

είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος του 2050, αν υπάρχει χαμηλή φιλοδοξία για 

τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2030 .[9] ,[10] ,[11] Ως εκ 

τούτου, η αγορά δικαιωμάτων για την κάλυψη του χάσματος εκπομπών του 

2030 είναι τόσο δαπανηρή και δεν οδηγεί σε έντονη πορεία μείωσης των 

ανθρακούχων εκπομπών προς το 2050 . Αντίθετα, κλειδώνει την κυπριακή 

οικονομία σε μια μη βιώσιμη πορεία. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11
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11. Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου ανακοίνωσε ότι θα 

τεθεί σε διαβούλευση μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση το 2020 με στόχο την 

υιοθέτηση του σχετικού νομικού πλαισίου και την εφαρμογή μιας τέτοιας 

μεταρρύθμισης το 2021. Καθώς το μέτρο αυτό εξακολουθεί να είναι προσωρινό και 

δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δεν συμπεριλήφθηκε από τις αρχές 

στο σενάριο σχεδιαζόμενων πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την 

Κλιματική  Αλλαγή και την Ενέργεια. Με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, η σταδιακή εφαρμογή μιας πράσινης φορολογικής 

μεταρρύθμισης από το 2021 φαίνεται να αποτελεί μια αναγκαίας επιπρόσθετη 

πολιτική, που θα διευκολύνει την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών 

εκτός ETS το 2030 και θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία καθαρού 

μηδενικού άνθρακα έως το 2050 .  
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8. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΕΠ 

8.1 Εισαγωγή 

Η συνήθης διαδικασία διεξαγωγής μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ), περιλαμβάνει έναν αριθμό βασικών βημάτων όπως παρουσιάζονται 

στην συνέχεια. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια οργανωμένη προσέγγιση στην 

αξιολόγηση ενός προτεινόμενου Σχεδίου στα πλαίσια του φυσικού, νομοθετικού και 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια της ΣΜΠΕ το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα αξιολογηθεί ως 

προς το κατά πόσον οι στόχοι του έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

σε επίπεδο χώρας και ευρύτερα. Οι επιπτώσεις που θα μελετηθούν στα πλαίσια της ΣΜΠΕ 

δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των δυνατών επιπτώσεων αλλά καλύπτουν μόνο τις κύριες 

επιπτώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός μιας 

Περιβαλλοντικής Στρατηγικής Εκτίμησης.  

  

Τα επιµέρους βήµατα της Μεθοδολογίας που ακολουθούνται στην  ΣΜΠΕ περιλαμβάνουν:  

• Αποκωδικοποίηση του Εθνικού Σχέδιου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΔΕΚ) και των 

θεµατικών τοµέων του. Καθορισµός προτάσεων – δράσεων και αντιστοίχισή τους µε 

τους στόχους του ΕΣΔΕΚ (βλέπε Κεφάλαιο 9),  

• ∆ιερεύνηση και ανάλυση σε σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση πιθανών 

εναλλακτικών δυνατοτήτων / σεναρίων του ΕΣΔΕΚ,  

• Συνοπτική και ουσιαστική περιγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης του Περιβάλλοντος 

σε επίπεδο εφαρμογής του ΕΣΔΕΚ (βλέπε Κεφάλαιο 3),  

• Συνοπτική περιγραφή περιβαλλοντικών θεμάτων (environmental aspects)  

ενδιαφέροντος (βιοποικιλότητα, πληθυσμός, ανθρώπινη υγεία, πανίδα & χλωρίδα, 

έδαφος, ύδατα, αέρας, κλιµατικοί παράγοντες, υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

πολιτιστική κληρονοµιά, τοπίο - σχέση µεταξύ τους)  και καθορισµός της σχέσης τους 

µε το ΕΣΔΕΚ,  

• Προσδιορισµός περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον του ΕΣΔΕΚ και θα επιλεγούν οι πλέον 

συναφείς και σημαντικοί µε αυτό,  

• Πολυκριτηριακή περιβαλλοντική συγκριτική ανάλυση σεναρίων – Επιλογή 

Προτεινόμενου Σεναρίου (με βάση την περιβαλλοντική του διάσταση) 
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• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Προτεινόμενου Σεναρίου (κυρίως 

των σηµαντικών) λαµβανοµένων υπόψη των προτεινόµενων δράσεων και 

χαρακτηρισµός τους ως πρωτογενών / δευτερογενών, βραχυπρόθεσµων / 

µεσοπρόθεσµων / µακροπρόθεσµων, προσωρινών / µόνιµων, συνεργιστικών, θετικών 

/ αρνητικών,  

• Αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων του ΕΣΔΕΚ, καθορισµός του χαρακτήρα τους 

και διαµόρφωση τελικών συµπερασµάτων για την επίδραση του ΕΣΔΕΚ στους κύριους 

τοµείς του περιβάλλοντος,  

• Καθορισµός και παρουσίαση  µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων, 

• Πρόταση προγράµµατος παρακολούθησης των επιπτώσεων κατά την εφαρµογή του 

ΕΣΔΕΚ, µε βάση κατάλληλους περιβαλλοντικούς δείκτες,  
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8.2 Προσδιορισµός περιβαλλοντικών θεμάτων, στόχων και δεικτών 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Προγράμματος θα αξιολογηθούν βάσει 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. Σε επίπεδο στρατηγικής, έχουν επιλεγεί οι κύριες 

περιβαλλοντικές παράμετροι ή τομείς, ως προς τις οποίες θα εξεταστούν οι επιπτώσεις, 

οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής:  

 Π1.Βιοποικιλότητα,  

 Π2. Χλωρίδα, 

 Π3. Πανίδα,   

 Π4. Πληθυσµός,   

 Π5. Ανθρώπινη υγεία,   

 Π6. Έδαφος,   

 Π7. Ύδατα,   

 Π8. Αέρας,   

 Π9. Κλιµατικές αλλαγές και ενέργεια,  

 Π10. Ακουστικό Περιβάλλον, 

 Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία,   

 Π12. Τοπίο,  

 Π13. Πολιτιστική κληρονοµιά 

 Π14. Αειφορία (βιωσιμότητα) του περιβάλλοντος 

οι οποίες κατ’ ελάχιστον καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ περί 

«της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων» καθώς και στον «Νόμο που προβλέπει για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων» (Νόμος  102(Ι)/2005). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΕΣΔΕΚ αναλύονται για κάθε μια από τις παραπάνω 

παραμέτρους, και η αξιολόγησή τους έγινε χρησιμοποιώντας ως πρότυπα 

Περιβαλλοντικούς Στόχους (οι οποίοι καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε παράμετρο).   
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Ο προσδιορισµός στρατηγικών περιβαλλοντικών στόχων1 είναι µία διαδικασία 

απαραίτητη για την εξέταση της τήρησης των απαιτήσεων που προκύπτουν από διεθνείς 

και εθνικές πολιτικές, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Συµβάσεις σε σχέση µε την προστασία του 

περιβάλλοντος. Με βάση τις αντίστοιχες πολιτικές σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο, την 

γνώση της περιοχής μελέτης, την διεθνή βιβλιογραφία, και την ειδική γνώση-κρίση των 

μελών της Ομάδας μελέτη, καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι ως προς τους οποίους 

εξετάζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός Σχεδίου.   

Βασικοί στόχοι του ΕΣΔΕΚ που αφορούν το περιβάλλον είναι η ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής βιωσιµότητας (αειφορία) του Ενεργειακού µε ιδιαίτερη έµφαση εντός 

των αστικών συγκροτηµάτων και η βελτιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.  

Στα πλαίσια της προαναφερόµενης µεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε για 

τη σύνταξη της ΣΜΠΕ επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί στόχοι ανά 

περιβαλλοντικό τοµέα / παράµετρο ως οι πλέον συναφείς µε το ΕΣΔΕΚ. 

 

Π1.Βιοποικιλότητα 

i. Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 

οικοσυστηµάτων, 

ii. Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού βιοτόπων και φυσικών περιοχών 

(διατήρηση της συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές)   

iii. Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές 

και στα προστατευόµενα είδη.  

 

Π2.Χλωρίδα 

i. Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων 

ειδών  

ii. Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών 

ειδών,   

iii. Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού αριθμού των φυτικών ειδών 

iv. Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων 

                                                 
1 Οπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία, οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου (σε 

στρατηγικό επίπεδο) είναι μια έκφραση της επιθυμητής κατάστασης ή εξέλιξης της συγκεκριμένης 
περιβαλλοντικής παραμέτρου στην οποία αναφέρεται (EC-DHV, 1999, p.38). H ευρωπαϊκή βιβλιογραφία 
υποδεικνύει ότι είναι χρήσιμο η Στρατηγική Μελέτη να αναφέρεται τόσο σε στόχους περιβαλλοντικής 
προστασίας όσο και σε στόχους αειφορικής ανάπτυξης. 
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Π3.Πανίδα 

i. Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των 

βιοτόπων που διαβιούν),  

ii. Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των 

βιοτόπων που διαβιούν),  

 

Π4. Πληθυσµός   

i. ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

ii. Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές),  

iii. Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, 

υπηρεσίες, αναψυχή. 

 

Π5. Ανθρώπινη υγεία   

i. Περιορισμός της έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο 

(ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους, των αέριων εκπομπών και 

του περιβαλλοντικού θορύβου που προκαλούνται από την υλοποίηση των μέτρων του 

Σχεδίου και που είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία), 

ii. Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένη δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική 

δραστηριότητα.  

 

Π6. Έδαφος   

i. Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και η διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας 

του εδάφους, 

ii. Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης γης, 

iii. Προστασία των εδαφών από την διάβρωση, 

iv. Διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος (αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης), 

v. Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, δασοπονία (LULUCF) 
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Π7. Ύδατα   

i. Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας 

υπόγειων, θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του 

υδρογραφικού δικτύου κατά την υλοποίηση των ενεργειακών υποδομών  

 

Π8. Αέρας   

i. Μείωση των αέριων εκποµπών και σωµατιδίων που προκύπτουν από την υλοποίηση 

των μέτρων του Σχεδίου, 

ii. Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση των 

οριακών τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 

 

Π9. Κλιµατικές αλλαγές και ενέργεια   

i. Μείωση του συνόλου των αέριων εκποµπών του θερµοκηπίου σε ισοδύναμους τόνους 

CO2, που προκύπτουν από την  υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, 

ii. Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

iii. Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs / PFCs  

iv. Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 

Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά Απόβλητα, Μεταφορές) 

 

Π10. Περιβαλλοντικός θόρυβος 

i. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

στο ακουστικό περιβάλλον 

 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία   

i. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

στην αξία της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης 

(περιορισμός των απολλοτριώσεων) 

ii. ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών 

υποδοµών καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή 

επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, 
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iii. Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις  

 

Π12. Τοπίο  

i. Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό 

χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και 

ευαισθησίας,  

ii. Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 

ενεργειακών υποδοµών   

 

Π13. Πολιτιστική κληρονοµιά   

i. ∆ιατήρηση και προστασία ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 

χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αποφυγή ζηµιών), 

ii. Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 

iii. Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 

άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των 

αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος) 

 

Ο βαθμός επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που τέθηκαν, και κατά συνέπεια η 

εκτίμηση του μεγέθους των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΣΔΕΚ 

αξιολογήθηκε με τα κριτήρια που καθορίστηκαν για κάθε ένα στόχο κάθε μίας 

περιβαλλοντικής παραμέτρου ως ανωτέρω.   

Η επιλογή των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν εξασφαλίζει ότι αυτά αρμόζουν με τον 

στρατηγικό χαρακτήρα της μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

 Ως μεταβολές σε μια περιβαλλοντική παράμετρο εννοούνται οι διαφοροποιήσεις που 

αναφέρονται σε μία περιοχή αναφοράς η οποία είναι ευρύτερη από την περιοχή του 

κάθε επιμέρους έργου. Έτσι επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα στην άμεση περιοχή του 

έργου από κάθε μελλοντική δραστηριότητα του ΕΣΔΕΚ δεν θεωρούνται μεταβολές 

στρατηγικού χαρακτήρα, και δεν αναλύονται στα πλαίσια της ΣΜΠΕ. Αυτές οι 

επιπτώσεις θα αναλυθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στα πλαίσια των επιμέρους 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
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 Αξιολογούνται όχι μόνο οι πρωτογενείς αλλαγές που συνδέονται άμεσα με την 

εφαρμογή μιας ομάδας μέτρων ή έργων του ΕΣΔΕΚ, αλλά και τυχόν δευτερογενείς 

αλλαγές που μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΕΣΔΕΚ, 

 Εξετάζεται και η πιθανότητα η επίπτωση να επεκτείνεται και έξω από τα σύνορα της 

χώρας (διασυνοριακός στρατηγικός χαρακτήρας), όπως για παράδειγμα οι επιπτώσεις 

του μέτρου «Subject to Electricity interconnection open support schemes for other 

MS”  
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8.3 Πολυκριτηριακή περιβαλλοντική συγκριτική ανάλυση σεναρίων – 
Επιλογή Προτεινόμενου Σεναρίου   

Το Προκαταρκτικό  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προτείνει δύο σενάρια: 

• με ισχύοντα μέτρα, και  

• με προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα, 

τα οποία ικανοποιούν βασικές παραµέτρους και απαιτήσεις σχεδιασµού, αλλά συγχρόνως 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις πολιτικής αλλά και επίπεδα επένδυσης.  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δύο αυτών σεναρίων, συγκρίνονται στα πλαίσια της 

ΣΜΠΕ µε την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, η οποία αντιστοιχεί με το 

λεγόµενο «Βασικό Σενάριο» το οποίο χρησιµοποιείται ως βάση σύγκρισης. Σε κάθε 

περίπτωση και για τα δύο υπό μελέτη σενάρια, θεωρείται δεδοµένη η παραδοχή ότι 

γίνεται πλήρης αξιοποίηση της ήδη εγκατεστηµένης υποδοµής µε κατάλληλη οργάνωση 

και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπαρχουσών υποδοµών και συστηµάτων. 

Για τις ανάγκες οριστικοποίησης της διαµόρφωσης του ΕΣΔΕΚ εξετάστηκαν σε σχέση µε 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Στρατηγικού Πλαισίου, τα δύο σενάρια σενάρια ως 

εξής:  

• Σενάριο 1 –  Με τα ισχύοντα μέτρα, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα που 

έχουν υιοθετηθεί, 

• Σενάριο 2  – Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα, το οποίο περιλαμβάνει 

πολιτικές υπό εξέταση  

 
Στην συνέχεια η  ΣΜΠΕ αναλύει και αξιολογεί διεξοδικά, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
της νοµοθεσίας, το Προτεινόµενο Σενάριο.  
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8.4 Περιβαλλοντικές Πλευρές και Προσδιορισμός Επιπτώσεων 

8.4.1 Καθορισμός των περιβαλλοντικών πτυχών 

Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πλευρών που υιοθετείται από την παρούσα ΜΕΕΠ 

προέρχεται από το ISO 14001: 2015. Μια περιβαλλοντική πλευρά δηλώνει ότι μια 

δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να επιδράσει με το περιβάλλον. 

8.4.2 Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών πτυχών 

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές πλευρές του έργου, είναι 

απαραίτητο να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες που θα λάμβαναν χώρα στα πλαίσια 

του έργου. 

Με την ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων του έργου, προσδιορίστηκαν οι 

περιβαλλοντικοί αποδέκτες. Οι βασικές παράμετροι για τον προσδιορισμό των 

περιβαλλοντικών αποδεκτών συμπεριλαμβάνουν: 

 Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο,  

 Την υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 3). 

Για να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικές πτυχές του έργου, αναλύθηκαν όλες οι 

προτεινόμενες δραστηριότητες, ως προς το ενδεχόμενο άμεσης ή έμμεσης: 

 Παράβασης του σχετικού νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου, της 

εφαρμοζόμενης Εθνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας, των προτύπων και 

οδηγιών, των εταιρικών συστημάτων πολιτικής και διαχείρισης για το περιβάλλον, 

 Αλληλεπιδράσεις με το φυσικό περιβάλλον  

8.4.3 Καθορισμός των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Το ISO 14001 καθορίζει μια περιβαλλοντική επίπτωση όπως: 

"Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, είτε αρνητική είτε θετική, η οποία προκύπτει ως 

αποτέλεσμα, εν όλο ή εν μέρει, από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

ενός οργανισμού". 

Μια περιβαλλοντική επίπτωση είναι δυνατόν να προκληθεί από οποιαδήποτε από τις 

προσδιοριζόμενες πλευρές του έργου. 
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Οι επιπτώσεις ενδέχεται να είναι άμεσες ή έμμεσες. Οι έμμεσες επιπτώσεις 

δημιουργούνται πολλές φορές μακριά από την περιοχή του έργου ως αποτέλεσμα 

συνεργιών. Επιπλέον, οι επιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω ως 

υπολειπόμενες, συσωρευτικές και διασυνοριακές. 
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8.5 Καθορισμός της Περιβαλλοντικής Σπουδαιότητας των Επιπτώσεων 

 

8.5.1 Καθορισμός μεγέθους επιπτώσεων 

Το μέγεθος της επίπτωσης εκφράζεται ως το γινόμενο της συνέπειας από την υλοποίηση 

ενός μέτρου και της πιθανότητας του περιστατικού της δραστηριότητας και εκφράζεται 

ως εξής: 

Βαρύτητα (μέγεθος επίπτωσης) = Συνέπειες * Πιθανότητα 

Το μέγεθος της επίπτωσης καθορίζεται έπειτα χρησιμοποιώντας την κατωτέρω μήτρα 

(Πίνακας 8.1) όπου: 

 Σ – Σοβαρή: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός της. 

Πρέπει να διακοπή η δραστηριότητα. Πολύ σοβαρή παραβίαση των όρων 

συμμόρφωσης. Διεθνείς ανησυχίες, 

 Μ – Μεγάλη: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός της. 

Πρέπει να παρασχεθεί αποζημίωση. Σοβαρή παραβίαση των όρων συμμόρφωσης. 

Ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο, 

 Μ – Μέτρια: Πιθανή παραβίαση των όρων συμμόρφωσης. Εναπομένουσες 

επιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει εφαρμόζοντας όλα τα εφικτά και οικονομικά 

αποδοτικά μέτρα μετριασμού. Ανησυχίες σε τοπικό επίπεδο,  

 μ – Μικρή: Μικρή επίπτωση. Δεν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων μετριασμού, 

 α – Ασήμαντη: Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις.  

 Θ – Θετική: Θετικές επιπτώσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 
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Πίνακας 8.1: Επίπεδα των επιπτώσεων βαρύτητας 

 Πιθανότητα 

Συνέπειες 0 1 2 3 4 5 

Σοβαρές (5) α μικ μ Μ Σ Σ 

Μεγάλες (4) α α μικ μ Μ Σ 

Μέτριες (3) α α μικ μικ μ Μ 

Μικρές (2) α α α μικ μικ μ 

Ασήμαντες (1) α α α α α μικ 

Θετικές (0) θ θ θ θ θ θ 

Κατά την αξιολόγηση των συνεπειών, έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής: 

 Ο τύπος της επίπτωσης (θετική ή αρνητική), 

 Η σχέση με τις δραστηριότητες (άμεση ή έμμεση), 

 Ο συσωρευτικός  χαρακτήρας, 

 Ο διασυνοριακός χαρακτήρας, 

 Το μέγεθος της επίπτωσης, 

 Η γεωγραφική έκταση που επηρεάζεται, 

 Η διάρκεια και η συχνότητα της επίπτωσης, και 

 Η κατάσταση του αποδέκτη και ο χαρακτήρας της επίπτωσης ως αναστρέψιμη ή 

μη-αναστρέψιμη  

Για να οριστεί η πιθανότητα εμφάνισης της συνέπειας, θα χρησιμοποιηθούν πέντε 

κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2 που ακολουθεί. Το 

επίπεδο ‘5’, αντιπροσωπεύει την υψηλότερη πιθανότητα ότι η συνέπεια θα εμφανιστεί ή 

είναι συνέπεια η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών 

λειτουργίας του έργου. 
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Πίνακας 8.2: Κατηγορίες πιθανότητας και ταξινόμηση 

Κατηγορία Βαθμός Ορισμός 

Βέβαιη  5 
Η συνέπεια θα εμφανιστεί σίγουρα κατά τη διάρκεια των κανονικών 
συνθηκών λειτουργίας 

Πολύ πιθανή 4 
Η συνέπεια είναι πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των 
κανονικών συνθηκών λειτουργίας 

Πιθανή  3 
Η συνέπεια δεν αναμένεται να εμφανιστεί, αλλά μπορεί να εμφανιστεί 
σε κάποιο χρόνο κατά τη διάρκεια των κανονικών συνθηκών 
λειτουργίας   

Απίθανη  2 
Η συνέπεια μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά, η πιθανότητα όμως 
είναι απομακρυσμένη   

Πολύ απίθανη  1 
Η συνέπεια μπορεί να εμφανιστεί περιστασιακά, η πιθανότητα όμως 
είναι πολύ απομακρυσμένη  (σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις) 

Δεν θα συμβεί 
ποτέ 

0 Η συνέπεια  δεν θα εμφανιστεί ποτέ.  

 

Το μέγεθος της συνέπειας εκφράζεται ως το γινόμενο της δριμύτητας της επίπτωσης και  

της κατάστασης του αποδέκτη, και εκφράζεται ως εξής: 

Συνέπεια  = Δριμύτητα επίπτωσης  * Ευαισθησία αποδέκτη 

Το μέγεθος της συνέπειας καθορίζεται έπειτα χρησιμοποιώντας την κατωτέρω μήτρα 

(Πίνακας 8.3) όπου: 

 Σ – Σοβαρή: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός της. 

Πρέπει να διακοπή η δραστηριότητα. Πολύ σοβαρή παραβίαση των όρων 

συμμόρφωσης. Διεθνείς ανησυχίες, 

 Μ – Μεγάλη: Δεν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά αποδοτικός ο μετριασμός της. 

Πρέπει να παρασχεθεί αποζημίωση. Σοβαρή παραβίαση των όρων συμμόρφωσης. 

Ανησυχίες σε εθνικό επίπεδο, 

 Μ – Μέτρια: Πιθανή παραβίαση των όρων συμμόρφωσης. Εναπομένουσες 

επιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει εφαρμόζοντας όλα τα εφικτά και οικονομικά 

αποδοτικά μέτρα μετριασμού. Ανησυχίες σε τοπικό επίπεδο,  

 μ – Μικρή: Μικρή επίπτωση. Δεν χρειάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων μετριασμού, 

 α – Ασήμαντη: Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις.  
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 Θ – Θετική: Θετικές επιπτώσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο 

 

Πίνακας 8.3: Επίπεδα των συνεπειών βαρύτητας 

 Ευαισθησία αποδέκτη 

Δριμύτητα 1 2 3 4 5 

5 μικ μ Μ Σ Σ 

4 α μικ μ Μ Σ 

3 α μικ μικ μ Μ 

2 α α μικ μικ μ 

1 α α α α μικ 

 

Η ευαισθησία του αποδέκτη αξιολογείται στην βάση των κριτηρίων του Πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 8.4: Κριτήρια αξιολόγησης ευαισθησίας του αποδέκτη 
 
Ευαισθησία Κριτήρια ευαισθησίας 

Πολύ Υψηλή (5) Πολύ υψηλής σημασίας και σπανιότητας αποδέκτης – ενδιαφέρον 

σε διεθνές επίπεδο – πολύ περιορισμένη δυνατότητα για να 

αντικατασταθεί 

Υψηλή (4) Υψηλής σημασίας και σπανιότητας αποδέκτης – ενδιαφέρον σε 

εθνικό επίπεδο –περιορισμένη δυνατότητα για να αντικατασταθεί 

Μέτρια (3) Υψηλής σημασίας και σπανιότητας αποδέκτης – ενδιαφέρον σε 

τοπικό επίπεδο –περιορισμένη δυνατότητα για να αντικατασταθεί 

Μικρή (2) Μέτριας ή χαμηλής σημασίας και σπανιότητας αποδέκτης – 

ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο   

Ασήμαντη (1) Πολύ χαμηλής σημασίας και σπανιότητας αποδέκτης – 

ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Αξιολόγηση των Επιπτώσεων – Μέτρα 
μετριασμού 
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9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

9.1. Πιθανές επιπτώσεις από την υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου  

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Προγράμματος θα αξιολογηθούν βάσει 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. Σε επίπεδο στρατηγικής, έχουν επιλεγεί στο Κεφάλαιο 8, 

οι κύριες περιβαλλοντικές παράμετροι ή τομείς, ως προς τις οποίες θα εξεταστούν οι 

επιπτώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις εξής:  

 Π1.Βιοποικιλότητα,  

 Π2. Χλωρίδα, 

 Π3. Πανίδα,   

 Π4. Πληθυσµός,   

 Π5. Ανθρώπινη υγεία,   

 Π6. Έδαφος,   

 Π7. Ύδατα,   

 Π8. Αέρας,   

 Π9. Κλιµατικές αλλαγές,  

 Π10. Ακουστικό Περιβάλλον, 

 Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία,   

 Π12. Τοπίο,  

 Π13. Πολιτιστική κληρονοµιά 

οι οποίες κατ’ ελάχιστον καθορίζονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ περί 

«της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων» καθώς και στον «Νόμο που προβλέπει για την εκτίμηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων και/ή προγραμμάτων» (Νόμος  102(Ι)/2005). 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΕΣΔΕΚ αναλύονται για κάθε μια από τις παραπάνω 

παραμέτρους, και η αξιολόγησή τους έγινε χρησιμοποιώντας ως πρότυπα 

Περιβαλλοντικούς Στόχους (οι οποίοι καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε παράμετρο).  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα των δύο επιλογών 

πολιτικής οι οποίες περιλαμβάνονται στα δύο σενάρια του Εθνικού Σχέδιου για την 

Ενέργεια και το Κλίμα. Όλα τα προτεινόμενα μέτρα κατανέμονται στους πυλώνες του 

Κανονισμού της ΕΕ για την Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, δηλαδή : 
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 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

 Ενεργειακή Ασφάλεια, 

 Εσωτερική Αγορά Ενέργειας, 

 Ενεργειακή Απόδοση, 

 Απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 

 Έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα 

 

Τα προτεινόμενα μέτρα επηρεάζουν το ενεργειακό μίγμα στους κύριους τομείς του 

συστήματος: 

 Ηλεκτροπαραγωγή, 

 Μεταφορές, 

 Θέρμανση και Ψύξη 

 

 ενώ οι συνοπτικά οι ενότητες των πολιτικών και μέτρων που εξετάστηκαν στα δύο 

σενάρια περιλαμβάνουν: 

Πίνακας 9.1 Ενότητες Πολιτικών που εξετάστηκαν 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και ΜΕΤΡΑ 

Ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Εξοικονόμηση ενέργειας  

Μεταφορές Φορολογική Μεταρρύθμιση 

Προώθηση της χρήσης ηλεκτρισμού στις μεταφορές 

Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές 

Περιορισμός της χρήσης του ιδιωτικού οχήματος – Μαζικά Μέσα μεταφοράς 

Υποδομές 

Βιομηχανία Ανάκτηση ψυκτικών αερίων 

Γεωργία / 

κτηνοτροφία 

Περεταίρω προώθηση αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία κτηνοτροφικών 

αποβλήτων 

Απόβλητα Διαλογή στην πηγή – μείωση παραγωγής αποβλήτων 
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Ανακύκλωση 

Προώθηση αναερόβιας χώνευσης για επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων 

Ανάκτηση βιοαερίου από παλαιούς χώρους απόρριψης απορριμμάτων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον συσχετισμό και την οριζόντια αλληλοσυσχέτιση : 

 των οικονομικών τομέων στους οποίους εφαρμόζονται τα μέτρα, 

 των κυρίων τομέων οι οποίοι επηρεάζουν το ενεργειακό μίγμα της Κύπρου, 

 των πυλώνων του Κανονισμού της ΕΕ για την Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

 

η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνει για τις 13 περιβαλλοντικές 

παραμέτρους για το σύνολο των μέτρων που εντάσσονται στους κάτωθι τομείς: 

 Απόβλητα, 

 Γεωργικός / κτηνοτροφικός τομέας, 

 Ηλεκτρική Ενέργεια, 

 Ψύξη και θέρμανση, 

 Μεταφορές 
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9.2. Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

9.2.1 Αναλυτικά αποτελέσματα αξιολόγησης των επιπτώσεων 

 
Στον Πίνακα 9.1 παρατίθενται οι μήτρες αξιολόγησης που προέκυψαν από τη διαδικασία 
προσδιορισμού και αξιολόγησης των επιπτώσεων, με ενδεικτική αλλά ικανοποιητική για 
τις ανάγκες της παρούσας βαθμολόγηση, σύμφωνα με την ακολουθούμενη μεθοδολογία 
(Κεφάλαιο 8). 
 
Στις ενότητες που ακολουθούν, ακολουθεί ο σχολιασμός και επεξήγηση των μητρών ανά 
περιβαλλοντική παράμετρο, που είναι αναπόσπαστο τμήμα της εκτίμησης των 
επιπτώσεων.  
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Πίνακας 9.2:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

RES: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; EE: Ενεργειακή Απόδοση; WST: Διαχείριση Αποβλήτων; AGR: Γεωργία; IEM: Εσωτερική Αγορά Ενέργειας; SEC: Ενεργειακή Ασφάλεια; TRA: Μεταφορές΄; R&I: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

RES1 
Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση 
Κατηγορία Α: Net Meetering 

RES2 
Support scheme for the production of electricity from 
RES-Feed-in Tariffs for RES installations 

RES19 
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με χωρητικότητα μέχρι 20KW, σε κτίρια 
δημόσιων σχολείων. 

RES20 

Πλαίσιο για την αντικατάσταση 
υφιστάμενου εξοπλισμού με 
εξοπλισμό νέας τεχνολογἰας για τα 
υφιστάμενα συστημάτα ΑΠΕ 

RES3 
Σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο Net 
metering. 

RES4 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας 

RES21 Σχέδιο υποστήριξης μονάδων αποθήκευσης RES22 
Σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ με σκοπό 
την προώθηση της καινοτομίας και 
τη μείωση του CO2 

RES5 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για 
αυτοπαραγωγή 

RES6 
Θερμική αγωγιμότητα MAP και εδάφους Θερμοκρασίες 
μέχρι 100m βάθους χρησιμοποιώντας νευρωνικά 
δίκτυα 

RES23 
Τηλε θέρμανση και ψύξη βασισμένη σε τεχνολογίες 
συμπαραγωγής που λειτουργούν με RDF σε τουριστικές 
και αγροτικές περιοχές 

RES24 Στατιστική Μελέτη ΜεταφορΆς 

RES7 Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ RES8 
Χάρτης για το βάθος του νερού γύρω από το νησί για 
υπεράκτια αιολικά πάρκα. Προκαταρκτική  μελέτη 
αιολικού δυναμικού γύρω από το νησί 

RES25 
Ανοικτά σχέδια στήριξης της διασύνδεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας για άλλα κράτη μέλη (υπό την προϋπόθεση 
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας) 

RES26 

Αποθήκευση ενέργειας, Περαιτέρω 
ανάλυση τόσο πίσω από το μετρητή 
όσο και της κεντρικής αποθήκευσης 
για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ 
(επιλογή Οχήματος σε Δίκτυο και 
έξυπνη φόρτιση) 

RES9 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net 
Metering σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών 

EE1 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών 
ελέγχων και συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας 
στις ΜΜΕ 

RES27 
Ανάπτυξη πολιτικού και τεχνικού πλαισίου για τη 
διαδικασία μιας στάσης για έργα ΑΠΕ 

RES28 

Διεξαγωγή ερευνών μέτρησης της 
απόδοσης των υφιστάμενων αντλιών 
θερμότητας αι παροχή κινήτρων 
αντικατάσταση παλαιών αντλιών 
θερμότητας 

RES10 
Σύστημα αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων ζεστού 
νερού 

EE2 
Σχέδιο υποστήριξης για την προώθηση της 
θερμομόνωσης στέγης 

RES29 

Δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης με την έννοια 
των ευνοϊκών πράσινων δανείων για την περαιτέρω 
στήριξη χρήσης  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
οικιακή μονάδα 

RES30 
70% ΑΠΕ σε όλα τα νέα κτίρια από 
την καθαρή ετήσια κατανάλωση 

RES11 
Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

EE3 

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για νέα 
και υπάρχοντα κτίρια, απαιτήσεις για τεχνικά 
συστήματα κτιρίων εγκατεστημένα σε υπάρχοντα 
κτίρια, επιθεωρήσεις για συστήματα θέρμανσης και 
συστήματα κλιματισμού 

RES31 
Κοινότητα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάπτυξη 
πλαισίου και κινήτρων 

RES32 
Σχέδιο παροχής κινήτρων για 
συστήματα CSP σε βαριά 
βιομηχανική διεργασία 

RES12 
Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση συστημάτων 
ΑΠΕ που θα λειτουργούν στην ανταγωνιστική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 

EE4 
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα 

RES33 
Βελτιστοποίηση του εργαλείο μοντελοποίησης των 
προβλέψεων καιρικών συνθηκών 

RES34 

Διεξαγωγή μελετών από το Wind 
Association για υπεράκτια πλωτά 
αιολικά πάρκα στην Κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

RES13 
Κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε 
διαφορετικές κατηγορίες αναπτύξεων. 

EE5 
Energy efficiency obligations in public purchases and 
national green public procurement action plan. 

RES35 

Εικονικό netmeeting για κτίρια πολυκατοικιών και για 
κτίρια που δεν έχουν αρκετό χώρο για την 
εγκατάσταση στις εγκαταστάσεις των απαιτούμενων Φ 
/ Β 

RES36 
Υβριδικός αεριοστρόβιλος  CSP και 
φυσικό αέριο ή ντίζελ με 
δυνατότητα αποθήκευσης 
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Πίνακας 9.2:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

        RES: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; EE: Ενεργειακή Απόδοση; WST: Διαχείριση Αποβλήτων; AGR: Γεωργία; IEM: Εσωτερική Αγορά Ενέργειας; SEC: Ενεργειακή Ασφάλεια; TRA: Μεταφορές΄; R&I: Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

RES14 
Πιστοποίηση εγκαταστατών μικρών εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ 

EE6 
Μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα 
κυβερνητικά κτίρια 

RES37 

"Μέτρα ανανεώσιμης ψύξης - Συστήματα ψύξης 
συμπίεσης ατμών, Ενιαίες συσκευές διαχωρισμού, 
Συσκευές πολλαπλής διαχωρισμού, Αντλίες 
αναστρέψιμης θερμότητας, Φωτοβολταϊκή ψύξη κλπ. 
Με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για το 
σύστημα ψύξης 
(Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή εκδίδει κατ 
'εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 για 
τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται 
για την ψύξη και την τηλεψύξη και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος VII) 

EE30 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. 

RES15 
Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα 
των ΑΠΕ 

EE7 Αύξηση του τέλους ΑΠΕ  RES38 
Δημιουργία πλαισίου για γεωθερμικά συστήματα 
ανοικτού βρόχου αέρος-αέρος και ανοικτού βρόχου με 
βάση το διαθέσιμο τεχνικό δυναμικό 

EE31 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης. 

RES16 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EE8 Φορολογία οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2. EE17 
Ανάληψη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης στον 
δημόσιο τομέα, με την άρση των εμποδίων στις 
δημόσιες συμβάσεις 

R&I1 
Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία 
και τα ταμεία επενδύσεων στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021 - 2027 

RES17 25% ΑΠΕ σε νέα κτίρια EE9 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

EE18 
Κατάργηση εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

R&I2 

Αύξηση των ετήσιων δαπανών για 
έρευνα και καινοτομία που 
σχετίζονται με την ενέργεια και το 
κλίμα, ώστε να επιτευχθεί μέσος 
όρος 15 εκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως 

RES18 
Δημιουργία τοπικών εργαλείων για την επιλογή του 
κατάλληλου μεγέθους και σχήματος φωτοβολταϊκών 

EE10 
Προώθηση τεχνικής καθοδήγησης για Σχεδόν 
Μηδενικής Κατανάλωσης Κτιριακό σχεδιασμό και 
ηλεκτρονικού κιτ εργαλείων για τους καταναλωτές 

EE19 
Ενεργειακή απόδοση στον αμυντικό τομέα και στον 
τομέα διαχείρισης  υδάτων 

R&I3 

Έρευνες επαφής και μεθοδολογία (ή 
απλά εργαλεία λογισμικού on line) 
για την παρακολούθηση των 
διαφόρων λευκών συσκευών που 
σχετίζονται άμεσα με τις τεχνολογίες 
ΑΠΕ 
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ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

EE24 Σχέδιο Υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης EE11 
Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών 
ελέγχων και συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας 
στις ΜΜΕ 

EE20 

Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση με την αύξηση των περιβαλλοντικών 
φόρων μειώνοντας παράλληλα τη φορολογία της 
εργασίας 

TRA1 
Αύξηση της χρήσης αυτοκινήτων με 
χαμηλές ή καθόλου εκπομπές 
θερμοκηπιακλών αερίων 

EE25 
Χρηματοδοτικό εργαλείο που παρέχει δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης 

EE12 
Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
στον οικιακό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) 

EE21 
Πρόγραμμα επιδότησης των μειώσεων των εκπομπών 
CO2 για εταιρείες που συμμετέχουν στο δίκτυο 
ενεργειακής απόδοσης 

IEM1 

Χρηματοδοτική συνδρομή για την 
προετοιμασία της Αγοράς Φυσικού 
Αερίου στην Κύπρο. Για 
παράδειγμα, ζητήθηκε συνδερομή 
μέσω του πρόγραμματος Cynergy 
όπως επίσης και η τεχνική 
υποστήριξη της ΕΕ (SRSP)  σύμφωνα 
με το κεφάλαιο V άρθρο 14 του 
κανονισμού 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

EE26 
Σχέδιο υποστήριξης για την εγκατάσταση ηλιακών 
συστημάτων ζεστού νερού 

EE13 
Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές 
συμφωνίες επιχειρήσεων για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

EE22 
Προετοιμασία του διαδρόμου και μελλοντική ανάπτυξη 
υποδομής τραμ 

    

EE27 

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης της 
αποδοτικότητας και της αλλαγής του καυσίμου στο 
φυσικό αέριο 

EE14 
Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ για την 
ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών. 

EE23 
Πολεοδομικά κίνητρα για νέα κτίρια με υψηλότερη 
ενεργειακή απόδοση από τις απαιτήσεις της EBRD 

    

EE28 

Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης που χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων στη νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027 

EE15 
Σχέδιο Net billing για συμπαραγωγή υψηλής 
απόδοσης (HECHP) 

IND 
Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης 
των αερίων F στον εξοπλισμό 

    

EE29 
Mεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα 
κυβερνητικά και δημοτικά κτίρια 

EE16 
Πιλοτικά έργα για την εγκατάσταση συστημάτων 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε δημόσια κτίρια 

WST1 
Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής 

    



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.12 

 

Πίνακας 9.2:   ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1 : Με ισχύοντα μέτρα, και ΣΕΝΑΡΙΟ 2 : Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα 

ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

EE32 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός  EE39 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας WST2 
Μείωση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων  
στις χωματερές 

    

EE33 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός  EE40 
Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα 

WST3 
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των αστικών 
στερεών αποβλήτων 

    

EE34 
Στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης για την 
ενεργειακή απόδοση 

EE41 
Πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
στο βιομηχανικό τομέα (στις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις). 

WST4 
Ανακύκλωση βιοαερίου από παλαιές εγκαταστάσεις 
διάθεσης στερεών αποβλήτων  

    

EE35 Έξυπνοι Μετρητές EE42 Υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι σε μη ΜΜΕ IEM5 
Ρυθμιστική απόφαση για συστήματα αποθήκευσης που 
είναι εγκατεστημένα πριν από το σημείο μέτρησης. 

    

EE36 
Χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή καθόλου εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων 

EE43 

Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για την 
ενεργειακή επισήμανση των συνδεόμενων με την 
ενέργεια προϊόντων, των ελαστικών και του 
οικολογικού σχεδιασμού. 

IEM6 

Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί 
δυνατή η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
και να καταστεί ανεξάρτητος  ο διαχειριστής αγοράς / 
διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς από την κάθετα 
ολοκληρωμένη εταιρεία ηλεκτρισμού 

    

EE37 
Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης 
μπαταριών 

EE44 

Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  
εργαστήρια πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την 
άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

IEM7 

Τροποποίηση των Κανόνων Εμπορίου και 
Διακανονισμού και των Κανόνων Μεταφοράς και 
Διανομής που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της 
Ανταπόκρισης Ζήτησης (Demand Response) στην αγορά 
σύμφωνα με το άρθρο. 15 (8) Οδηγία 2012/27 / ΕΕ 

    

EE38 
Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 
νέα κτίρια (Νόμος 142/2006) 

EE45 

Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  
εργαστήρια πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την 
άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάληψη 
συμβάσεων ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης γενικά 

TRA2 
Χρήση λεωφορίων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων 

    

SEC1 
Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για την 
ίδρυση της Νέας Ενεργειακής και Βιομηχανικής 
Περιοχής του Βασιλικού 

SEC3 
Ανακοίνωση διαγωνισμού για τον τερματικό εισαγωγής 
ΥΦΑ. 

TRA3 
Αύξηση του μεριδίου των διαδρομών ποδηλασίας, 
περπατήματος  και χρήσης  Δημόσιωνς Συγκοινωνιών 

    

SEC2 

Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για 
παραχώρηση προς την ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην 
περιοχή Βασιλικού για την κατασκευή ιδιόκτητου 
αποθηκευτικού χώρου πετρελαίου 

SEC4 
Υπουργική Απόφαση ΚΔΠ 212/2014 για τη διατήρηση 
αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης ισοδύναμη 
με καθαρές εισαγωγές πετρελαιοειδών 90 ημερών. 

 AGR1 Ενίσχυση δράσεων δενδροφύτευσης     

IEM2 Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου     R&I4 
Χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης 

    

IEM3 

Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2028 του ΔΣΜΚ  
σύμφωνα με το Άρθρο 63 των περί Ρύθμισης της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 2003 έως το 
2017. 

    R&I5 
Σχέδια στήριξης για την προώθηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης στον γεωργικό τομέα 

    

IEM4 

Κανονιστική απόφαση 05/2017 σχετικά με την 
εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την 
πλήρη υλοποίηση και λειτουργία από τον ΔΣΔ του 
Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Μετρητών 

    R&I6 

Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση με την αύξηση των περιβαλλοντικών 
φόρων μειώνοντας παράλληλα τη φορολογία της 
εργασίας 
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IEM8 

Κανονιστική απόφαση 02/2018 για την εφαρμογή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για τη μαζική 
εγκατάσταση και λειτουργία από τον ΔΣΔ της 
Προηγμένης Υποδομής Μέτρησης (ΠΥΜ; Advanced 
Metering Infrastructure). 

SEC5 

Υπουργική Απόφαση 84.952 στις 14/5/2018 για την 
υπογραφή μνημονίου συμφωνίας και Συμφωνία μεταξύ 
της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των 
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, δηλαδή της BP 
Eastern Mediterranean Ltd, της ExxonMobil Cyprus Ltd, 
της Ελληνικής Εταιρείας Πετρελαίου Κύπρου Ltd, της 
Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και 
Synergaz Ltd για τη μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων 
πετρελαίου και υγροποιημένου πετρελαίου από την 
ακτή της Λάρνακας στην περιοχή του Βασιλικού 

WST6 
Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για 
την επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων 

    

IEM9 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως 
Αρμόδια Εθνική Αρχή (NCA). Μία από τις υποχρεώσεις 
των NCA σύμφωνα με τον Κανονισμό 347/2013 / ΕΚ 
της ΕΕ είναι να επιτευχθεί πραγματική προτεραιότητα 
για τα PCI στον δημόσιο τομέα. 

SEC6 

1. Ενιαίο Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση του 
ηλεκτρικού συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος, 
2. Ορισμός ορισμένων δεικτών ποιότητας ηλεκτρικής 
ενέργειας 

RES/ 
IEM 1 

Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών     

IEM10 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. 
Η διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού αποτελούν 
υποχρέωση της NCA σύμφωνα με τον κανονισμό 
347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

IEM16 
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κύπρου, 
της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας (05/12/2017, 
Λευκωσία). 

RES39 
One-stop Shop για τη διαδικασία αδειοδότησης των 
συστημάτων ΑΠΕ 
Ψηφιακή Εφαρμογή 

    

IEM11 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. 
Η ανάπτυξη της υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy 
PCIs E-platfom αποτελεί υποχρέωση για την NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

IEM17 

Υπουργική Απόφαση (ΚΔΠ 289/2015) σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια, τις κατηγορίες ευάλωτων 
πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την προστασία αυτών των 
πελατών. 

IEM/ 
RES 2 

Εισαγωγή των έξυπνων συστημάτων / μετρητών στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για τη διαχείριση του 
δικτύου και την ενδυνάμωση των καταναλωτών 

    

IEM12 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. 
Η ανάπτυξη της υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy 
PCIs E-platfom αποτελεί υποχρέωση για την NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

TRA4 
Φορολογία οχημάτων βάσει εκπομπών Διοξειδίου του 
Άνθρακα 

IEM/ 
RES/ 
EE 1 

Δυναμικές Ταρίφες Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ωριαία/30λεπτη) 

    

IEM13 

Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. 
Η διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της 
ΕΕ και με τρίτες χώρες αποτελεί υποχρέωση της NCA 
σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

TRA5 
Επικαιροποίηση φορολογίας οχημάτων βάσει 
εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα 

IEM/ 
RES 3 

Έρευνα / Μελέτη Μηχανισμών Χωρητικότητας / 
Κανονισμός 

    

IEM14 
Χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση των PCI 
σύμφωνα με το κεφάλαιο V, άρθρο 14 του κανονισμού 
347/2013 της ΕΚ 

TRA6 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

        

IEM15 

Κανονιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την 
εφαρμογή δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την 
πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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TRA7 
Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης 
μπαταριών 

TRA8 Αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα         

R&I7 
Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές 
συμφωνίες επιχειρήσεων για τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

R&I8 RESTART 2016 - 2020         

    R&I9 
Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικής καινοτομίας 

        

    R&I10 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
- INTERREG 

        

    R&I11 Climate-KIC         

    R&I12 Horizon 2020         

    R&I13 LIFE         

    WST5 
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία ζωικών αποβλήτων 
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Πίνακας 9.3:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Α. Απόβλητα 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Μείωση των ποσοτήτων 
των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
Τα μέτρα πολιτικής για την 
περαιτέρω μείωση της απόρριψης 
του ρεύματος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
στους ΧΥΤΑ, περιλαμβάνουν 
κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων, 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Μείωση των αποβλήτων σε 
χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε 
επίπεδο παραγωγής 

 Μείωση του οργανικού 
κλάσματος των αποβλήτων  στις 
χωματερές 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
του οργανικού κλάσματος των 
αστικών στερεών αποβλήτων 

 Ανακύκλωση βιοαερίου από 
παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

 Περαιτέρω προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών 
αποβλήτων 

 

 
Π1. Βιοποικιλότητα 
 Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 
οικοσυστηµάτων, 

 Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού βιοτόπων και φυσικών περιοχών (διατήρηση της 
συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές)   

 Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και στα 
προστατευόµενα είδη 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την κατασκευή και την  λειτουργία των 
απαιτούμενων υποδομών. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των 
απαιτούμενων υποδομών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες 
περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετικές επιπτώσεις αναμένονται από την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
των ζωϊκών αποβλήτων στο ύπαιθρο, η παρουσία των οποίων προκαλεί στο παρόν στάδιο αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα των 
περιοχών όπου απαντώνται.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την κατασκευή και την  λειτουργία των 
απαιτούμενων υποδομών. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των 
απαιτούμενων υποδομών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες 
περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετικές επιπτώσεις αναμένονται από την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης 
των αποβλήτων στην ύπαιθρο, η παρουσία των οποίων προκαλεί στο παρόν στάδιο σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα 
των περιοχών όπου απαντώνται. Ο περιορισμός των εν λόγω φαινομένων αναμένεται επιπρόσθετα να συμβάλει στον περιορισμό των πυρκαγιών 
που οφείλονται από την ανεξέλεγκτη ύπαρξη των εν λόγω αποβλήτων στην ύπαιθρο και οι οποίες προκαλούν σημαντικές καταστροφές στη 
βιοποικιλότητα  της περιοχής  όπου λαμβάνουν  χώρα 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π2. Χλωρίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών ειδών,   

 Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού αριθμού των φυτικών ειδών 

 Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων 

Π3. Πανίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των 
βιοτόπων που διαβιούν),  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων 
που διαβιούν) 

Π4. Πληθυσμός 
 ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

 Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές),  

 Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, 
αναψυχή 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων στο ύπαιθρο αφού θα συμβάλει 
θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η 
υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που 
αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Η ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην ελάττωση των 
προβλημάτων από τις οσμές συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική 
επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων στο ύπαιθρο. Η υλοποίηση του 
εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να 
συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Παράλληλα η εξάλειψη φαινομένων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που 
θα προκύψει θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η 
ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων (χωματερές) θα συμβάλει θετικά στην μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και στην ελάττωση των προβλημάτων από τις οσμές συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.16 

 

Πίνακας 9.3:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Α. Απόβλητα 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Μείωση των ποσοτήτων 
των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
Τα μέτρα πολιτικής για την 
περαιτέρω μείωση της απόρριψης 
του ρεύματος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
στους ΧΥΤΑ, περιλαμβάνουν 
κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων, 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Μείωση των αποβλήτων σε 
χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε 
επίπεδο παραγωγής 

 Μείωση του οργανικού 
κλάσματος των αποβλήτων  στις 
χωματερές 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
του οργανικού κλάσματος των 
αστικών στερεών αποβλήτων 

 Ανακύκλωση βιοαερίου από 
παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

 Περαιτέρω προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών 
αποβλήτων 

 

Π5. Ανθρώπινη Υγεία 
 Περιορισμός της έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο (ελαχιστοποίηση της 
ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους, των αέριων εκπομπών και του περιβαλλοντικού 
θορύβου που προκαλούνται από την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου και που είναι πιθανόν 
να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία), 

 Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και αυξηµένη δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική δραστηριότητα.  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων στην ύπαιθρο αφού θα 
συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). 
Ως αποτέλεσμα της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου θα επηρεαστούν θετικά οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής, καθώς και 
η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος (ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα).    
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων και αποβλήτων γενικότερα στο 
ύπαιθρο. Παράλληλα η εξάλειψη φαινομένων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων που θα προκύψει θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
διάθεσης στερεών αποβλήτων (χωματερές) θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας στην 
βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος (ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα). Θα επηρεαστούν θετικά οι παράγοντες 
θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π6. Έδαφος 
 Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και η διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας του 
εδάφους, 

 Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης γης, 

 Προστασία των εδαφών από την διάβρωση, 

 Διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος (αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης), 

  Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, δασοπονία (LULUCF) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών. Οι αρνητικές επιπτώσεις 
θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών.Θετική επίπτωση, αφού θα 
περιοριστεί η ρύπανση του εδάφους ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων στην 
ύπαιθρο. Το πακέτο μέτρων δεν θα επηρεάσει την έκταση της καλλιεργούμενης γης. Οι δράσεις του πακέτου θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία 
του εδάφους από την διάβρωση, αφού θα μειωθούν οι πιέσεις από την ανεξέλεγκτη  διάθεση ανεπεξέργαστων ζωϊκών αποβλήτων στο έδαφος,  τα  
οποία προκαλούν διάσπαση της συνοχής των εδαφών λόγω του αυξημένου ρυπαντικού φορτίου τους και πιθανόν φαινομένων συμπαράσυρσης της 
ρύπανσης αναλόγως  με  την  σύνθεση  του  εδάφους  στις θέσεις όπου διατίθενται ανεπεξέργαστα. Θετική επίπτωση από την μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου συνεισφέροντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων ερημοποίησης.    
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών. Οι αρνητικές επιπτώσεις 
θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική επίπτωση, αφού θα 
περιοριστεί η ρύπανση του εδάφους ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων και 
γενικότερα αποβλήτων στην ύπαιθρο και στις χωματερές. Το πακέτο μέτρων δεν θα επηρεάσει την έκταση της καλλιεργούμενης γης. Οι δράσεις του 
πακέτου θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία του εδάφους από την διάβρωση, αφού θα μειωθούν οι πιέσεις από την ανεξέλεγκτη  διάθεση 
ανεπεξέργαστων ζωϊκών αποβλήτων και γενικά αποβλήτων στο έδαφος,  τα  οποία προκαλούν διάσπαση της συνοχής των εδαφών λόγω του 
αυξημένου ρυπαντικού φορτίου τους και πιθανόν φαινομένων συμπαράσυρσης της ρύπανσης αναλόγως  με  την  σύνθεση  του  εδάφους  στις θέσεις 
όπου διατίθενται ανεπεξέργαστα. Η ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων (χωματερές) θα 
έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων 
ερημοποίησης. Επιπρόσθετα ως αποτέλεσμα της αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης ταφής, η ρύπανση τυο έδαφος θα περιοριστεί 
αυξάνοντας τη συνοχή των εδαφών. Από την επεξεργασία του οργανικού ρεύματος των απορριμμάτων θα προικύψουν οφέλη από την παραγωγή 
εδαφοβελτιωτικού η χρήση του οποίου συμβάλλει στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και στην  αύξηση της οργανικής ύλης στο έδαφος 
(με συμβολή και στον περιορισμό των φαινομένων ερημοποίησης)   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.17 

 

Πίνακας 9.3:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Α. Απόβλητα (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Μείωση των ποσοτήτων 
των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
Τα μέτρα πολιτικής για την 
περαιτέρω μείωση της απόρριψης 
του ρεύματος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
στους ΧΥΤΑ, περιλαμβάνουν 
κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων, 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Μείωση των αποβλήτων σε 
χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε 
επίπεδο παραγωγής 

 Μείωση του οργανικού 
κλάσματος των αποβλήτων  στις 
χωματερές 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
του οργανικού κλάσματος των 
αστικών στερεών αποβλήτων 

 Ανακύκλωση βιοαερίου από 
παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

 Περαιτέρω προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών 
αποβλήτων 

 

Π7. Ύδατα 
Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπόγειων, 
θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου κατά την 
υλοποίηση και λειτουργία των ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική 
επίπτωση, αφού θα περιοριστεί η ρύπανση των υδάτων από τα στραγγίσματα, ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης 
διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων στην ύπαιθρο. Οι δράσεις του πακέτου θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία των υδάτων αφού θα μειωθούν οι 
πιέσεις από την ανεξέλεγκτη  διάθεση ανεπεξέργαστων ζωϊκών αποβλήτων στο έδαφος,  τα  οποία προκαλούν διάσπαση της συνοχής των εδαφών 
λόγω του αυξημένου ρυπαντικού φορτίου τους και πιθανόν φαινομένων συμπαράσυρσης της ρύπανσης αναλόγως  με  την  σύνθεση  του  εδάφους  
στις θέσεις όπου διατίθενται ανεπεξέργαστα και κατάληξη της ρύπανσης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά νερά από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική 
επίπτωση, αφού θα περιοριστεί η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τα στραγγίσματα, ως αποτέλεσμα την εξάλειψης του 
φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων και γενικότερα αποβλήτων στην ύπαιθρο και στις χωματερές. Οι δράσεις του 
πακέτου θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία των υδάτων αφού θα μειωθούν οι πιέσεις από την ανεξέλεγκτη  διάθεση ανεπεξέργαστων ζωϊκών 
αποβλήτων στο έδαφος,  τα  οποία προκαλούν διάσπαση της συνοχής των εδαφών λόγω του αυξημένου ρυπαντικού φορτίου τους και πιθανόν 
φαινομένων συμπαράσυρσης της ρύπανσης αναλόγως  με  την  σύνθεση  του  εδάφους  στις θέσεις όπου διατίθενται ανεπεξέργαστα και κατάληξη 
της ρύπανσης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

 Π8. Αέρας 
 Μείωση των αέριων εκποµπών και σωµατιδίων που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
μέτρων του Σχεδίου, 

 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση των οριακών 
τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 
 
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών και τις 
εκπομπές αέριων ρύπων από την αξιοποίηση του βιοαερίου σε μονάδες καύσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και 
αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του 
θερμοκηπίου.        
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών και τις 
εκπομπές αέριων ρύπων από την αξιοποίηση του βιοαερίου σε μονάδες καύσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και 
αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του 
θερμοκηπίου και την εξάλειψη των περιστατικών πυρκαγιών και των αντίστοιχων αέριων εκπομπών στις ανεξέλεγκτες χωματερές. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.18 

 

Πίνακας 9.3:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια)

Α. Απόβλητα (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Μείωση των ποσοτήτων των 
βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
Τα μέτρα πολιτικής για την 
περαιτέρω μείωση της απόρριψης 
του ρεύματος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
στους ΧΥΤΑ, περιλαμβάνουν κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων, 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Μείωση των αποβλήτων σε χώρους 
διάθεσης στερεών αποβλήτων με 
τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής 

 Μείωση του οργανικού κλάσματος 
των αποβλήτων  στις χωματερές 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία του 
οργανικού κλάσματος των αστικών 
στερεών αποβλήτων 

 Ανακύκλωση βιοαερίου από 
παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

 Περαιτέρω προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών 
αποβλήτων 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων εκποµπών του θερµοκηπίου σε ισοδύναμους τόνους CO2, 
που προκύπτουν από την  υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs / PFCs  

 Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  από την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών 
αποβλήτων στην ύπαιθρο. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστούν  οι 
μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας (ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές 
μονάδες). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα 
συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   
θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
ζωϊκών αποβλήτων και γενικά αποβλήτων στην ύπαιθρο. Θετική  επίσης επίπτωση  από  το  κλείσιμο/αποκατάσταση των  χώρων  ανεξέλεγκτης  
διάθεσης. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστούν  οι μονάδες αναερόβιας 
επεξεργασίας (ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες). Οι επιπτώσεις 
αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον 
εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π10.Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στο 
ακουστικό περιβάλλον 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία 
της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των 
απολλοτριώσεων) 

 ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών υποδοµών 
καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή επεµβάσεων σε 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

 Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς οι μονάδες 
αναερόβιας χώνευσης ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης 
δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Μικρές τοπικής  κλίμακας  αρνητικές  
επιπτώσεις αναμένονται στις περιοχές πλησίον των έργων υλοποίησης, οι οποίες    όμως    δύνανται    να    μετριαστούν    με    τη    λήψη 
επανορθωτικών μέτρων. 
 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Αναμένεται θετική επίπτωση, στην αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, ως αποτέλεσμα του  
κλεισίματος/αποκατάστασης των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης απορριμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανεξέλεγκτων χωματερών 
στην Κύπρο οι οποίες θα αποκατασταθούν οι η επίπτωση αυτού του πακέτου των μέτρων σε τοπικό επίπεδο θα είναι σημαντική. Το πακέτο των 
μέτρων σε τοπικό επίπεδο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.19 

 

Πίνακας 9.3:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια)

Α. Απόβλητα (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Μείωση των ποσοτήτων των 
βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων σε ΧΥΤΑ 
Τα μέτρα πολιτικής για την 
περαιτέρω μείωση της απόρριψης 
του ρεύματος των 
βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων 
στους ΧΥΤΑ, περιλαμβάνουν κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων, 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Μείωση των αποβλήτων σε χώρους 
διάθεσης στερεών αποβλήτων με 
τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής 

 Μείωση του οργανικού κλάσματος 
των αποβλήτων  στις χωματερές 

 Προώθηση της αναερόβιας 
χώνευσης για την επεξεργασία του 
οργανικού κλάσματος των αστικών 
στερεών αποβλήτων 

 Ανακύκλωση βιοαερίου από 
παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

 Περαιτέρω προώθηση της 
αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών 
αποβλήτων 

 

Π12. Τοπίο 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό 
χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και ευαισθησίας,  

 Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού ως επί το πλείστον οι 
μονάδες αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Λόγω του μικρου 
μεγέθους των έργων δεν αναμένεται κατακερματισμός του τοπίου. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού ως επί το πλείστον οι 
μονάδες αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες.  Αρνητικές 
επιπτώσεις είναι πιθανό να προκληθούν σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση που τα προτεινόμενα έργα επεξεργασίας και  ανακύκλωσης υλοποιηθούν 
σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, που προστατεύονται για τα χαρακτηριστικά του τοπίου τους (π.χ. γεωμορφώματα) (ειδική μέριμνα θα 
πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων). Θετικές επιπτώσεις αναμένονται στο τοπίο και στο ανάγλυφο 
από τα έργα αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χωματερών.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π13. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών ευρημάτων 
που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος) – αποφυγή ζημιών, 

 Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού ως επί το πλείστον οι μονάδες αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε 
κτηνοτροφικές μονάδες. Με την λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι 
ασήμαντες. Η ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης ζωϊκών αποβλήτων θα συμβάλει θετικά στην 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λόγω της μικρής συνεισφοράς στην μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου (μικρός αριθμός μονάδων) το μέγεθος των θετικών επιπτώσεων είναι  μικρό. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού ως επί το πλείστον οι μονάδες αναερόβιας χώνευσης αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε 
κτηνοτροφικές μονάδες. Μικρής  κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις δυνητικά μπορεί να προκύψουν σε χώρους αρχαιολογικής/αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς πλησίον των περιοχών που θα υλοποιηθούν τα  έργα  αποκατάστασης των χωματερών (εάν και εφόσον ευρίσκονται πλησίον ή εντός  
περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς). Ωστόσο με την λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες 
επιπτώσεις θα είναι μικρές. Η ανακύκλωση του βιοαερίου από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αναερόβιας χώνευσης ζωϊκών αποβλήτων και η 
εξάλειψη των εκπομπών του από τις ανεξέλεγκτες χωματερές και τους χώρους ταφής, θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου με θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.20 

 

Πίνακας 9.4:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Α. Γεωργία / κτηνοτροφικός τομέας 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
αναφέρονται στον γεωργικό  / 
κτηνοτροφικό τομέα 
περιλαμβάνουν κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,  

 Σχέδιο επιχορήγησης που 
ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό 
και αγροτικό τομέα 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Ενίσχυση δράσεων 
δενδροφύτευσης,   

 Σχέδια στήριξης για την 
προώθηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης στον 
γεωργικό τομέα    

 
 
 

 

Π1. Βιοποικιλότητα 
 Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 
οικοσυστηµάτων, 

 Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού βιοτόπων και φυσικών περιοχών (διατήρηση της 
συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες περιοχές)   

 Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και στα 
προστατευόµενα είδη 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την κατασκευή και την  λειτουργία των 
απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα γεωργικά / κτηνοτροφικά τεμάχια όπου 
θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων 
σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετικές επιπτώσεις αναμένονται από την  μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου .   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή Μικρή Πιθανή Μέτρια Μικρή / Μέτρια 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την κατασκευή και την  λειτουργία των 
απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα γεωργικά / κτηνοτροφικά τεμάχια όπου 
θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων 
σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετικές επιπτώσεις αναμένονται από την  μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου. Θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν και από το σχέδιο δενδροφύτευσης 1,000,000 δένδρων ανά έτος που ισοδυναμεί με 
μείωση περίπου 200,000 τόνων CO2 το έτος. 

 
Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π2. Χλωρίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών ειδών,   

 Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού αριθμού των φυτικών ειδών 

 Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης δασικών οικοσυστημάτων 

Π3. Πανίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων ειδών (συμπεριλαμβανομένων των 
βιοτόπων που διαβιούν),  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων 
που διαβιούν) 

Π4. Πληθυσμός 
 ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

 Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του μέσου προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές),  

 Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, 
αναψυχή 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, 
εδάφους, ατμόσφαιρας). Αναμένεται ότι θα έχει θετικές (μικρές) επιπτώσεις στην βιώσιμη ανάπτυξη του πληθυσμού καθώς η υλοποίηση των έργων 
ΑΠΕ θα προάγει την  αειφόρο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών. Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, 
εδάφους, ατμόσφαιρας). Αναμένεται ότι θα έχει θετικές (μικρές) επιπτώσεις στην βιώσιμη ανάπτυξη του πληθυσμού καθώς η υλοποίηση των έργων 
ΑΠΕ θα προάγει την  αειφόρο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών. Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής. Το μέτρο της 
δενδροφύτευσης θα συμβάλλει θετικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.21 

 

Πίνακας 9.4:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Β. Γεωργία / Κτηνοτροφικός τομέας (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
αναφέρονται στον γεωργικό  / 
κτηνοτροφικό τομέα 
περιλαμβάνουν κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,  

 Σχέδιο επιχορήγησης που 
ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό 
και αγροτικό τομέα 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Ενίσχυση δράσεων 
δενδροφύτευσης,   

 Σχέδια στήριξης για την 
προώθηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης στον 
γεωργικό τομέα    

 

Π5. Ανθρώπινη Υγεία 
 Περιορισμός της έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικό κίνδυνο (ελαχιστοποίηση της 
ρύπανσης των υδάτων, του εδάφους, των αέριων εκπομπών και του περιβαλλοντικού 
θορύβου που προκαλούνται από την υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου και που είναι πιθανόν 
να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία), 

 Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και αυξηµένη δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική δραστηριότητα.  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς 
κινδύνους λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του 
εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να 
συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της 
κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.   Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας 
επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς 
κινδύνους λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Το μέτρο αυτό 
στοχεύει επίσης στην αύξηση της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον γεωργικό τομέα και  στη συμβολή του τομέα στην επίτευξη 
στόχων εξοικονόμησης. Ως αποτέλεσμα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Το μέτρο της δενδροφύτευσης θα συμβάλλει  και στην βελτίωση της 
κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος (ευκολότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα). Θα επηρεαστούν 
με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π6. Έδαφος 
 Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και η διαφύλαξη της ποσότητας και της ποιότητας του 
εδάφους, 

 Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης γης, 

 Προστασία των εδαφών από την διάβρωση, 

 Διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος (αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης), 

  Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, δασοπονία (LULUCF) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
 Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι αρνητικές 

επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αρνητικές 
επιπτώσεις από την μείωση της  συνολικής έκτασης  της καλλιεργούμενης γης λόγω εγκατάστασης των υποδομών ΑΠΕ. Λόγω του μικρού μεγέθους 
των έργων ΑΠΕ στον τομέα της γεωργίας οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ασήμαντες. Αναμένονται θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Το πακέτο μέτρων θα επηρεάσει σε 
πολύ μικρό βαθμό την έκταση της καλλιεργούμενης γης. Θετική επίπτωση από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 
συνεισφέροντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων ερημοποίησης. LULUCF 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στο έδαφος από την κατασκευή και την λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι αρνητικές 
επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αρνητικές 
επιπτώσεις από την μείωση της  συνολικής έκτασης  της καλλιεργούμενης γης λόγω εγκατάστασης των υποδομών ΑΠΕ. Λόγω του μικρού μεγέθους 
των έργων ΑΠΕ στον τομέα της γεωργίας οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ασήμαντες. Αναμένονται θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και άμεσες από το μέτρο της 
δενδροφύτευσης. Το πακέτο μέτρων θα επηρεάσει σε πολύ μικρό βαθμό την έκταση της καλλιεργούμενης γης. Θετική επίπτωση από την μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συνεισφέροντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων ερημοποίησης. LULUCF 
   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.22 

 

Πίνακας 9.4:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Β. Γεωργία / Κτηνοτροφικός τομέας (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
αναφέρονται στον γεωργικό  / 
κτηνοτροφικό τομέα 
περιλαμβάνουν κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,  

 Σχέδιο επιχορήγησης που 
ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ 
(τελική χρήση) στον βιομηχανικό 
και αγροτικό τομέα 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Ενίσχυση δράσεων 
δενδροφύτευσης,   

 Σχέδια στήριξης για την 
προώθηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης στον 
γεωργικό τομέα    

 

Π7. Ύδατα 
Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των υδάτων (διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υπόγειων, 
θαλάσσιων και επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης του υδρογραφικού δικτύου κατά την 
υλοποίηση και λειτουργία των ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
 Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών 

ΑΠΕ. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στην περιοχή όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. 
Λόγω του μικρού μεγέθους των έργων ΑΠΕ στον τομέα της γεωργίας οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ασήμαντες. Αναμένονται θετικές έμμεσες 
επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και 
τις πλημμύρες. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  

 Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών 
ΑΠΕ. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στην περιοχή όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. 
Λόγω του μικρού μεγέθους των έργων ΑΠΕ στον τομέα της γεωργίας οι επιπτώσεις αυτές θα είναι ασήμαντες. Αναμένονται θετικές έμμεσες 
επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και 
τις πλημμύρες.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

 Π8. Αέρας 
 Μείωση των αέριων εκποµπών και σωµατιδίων που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
μέτρων του Σχεδίου, 

 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση των οριακών 
τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 
 
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική 
επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου.        
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μικρής κλίμακας αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα από την κατασκευή και την  λειτουργία των απαιτούμενων υποδομών ΑΠΕ. Οι 
αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Θετική 
επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου. Άμεσες θετικές επιπτώσεις από το μέτρο της δενδροφύτευσης. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.23 

 

Πίνακας 9.4:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Β. Γεωργία / Κτηνοτροφικός τομέας (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
αναφέρονται στον γεωργικό  / 
κτηνοτροφικό τομέα περιλαμβάνουν 
κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,  

 Σχέδιο επιχορήγησης που 
ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ (τελική 
χρήση) στον βιομηχανικό και 
αγροτικό τομέα 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Ενίσχυση δράσεων 
δενδροφύτευσης,   

 Σχέδια στήριξης για την προώθηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης 
στον γεωργικό τομέα    

 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων εκποµπών του θερµοκηπίου σε ισοδύναμους τόνους CO2, 
που προκύπτουν από την  υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs / PFCs  

 Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  με την εγκατάσταση υποδομών ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα υποκαταστήσει την καύση ορυκτών καυσίμων. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες 
θα κατασκευαστούν  οι μονάδες ΑΠΕ (ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές 
μονάδες). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα 
συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   
θερμοκηπίου.      

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  με την εγκατάσταση υποδομών ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα υποκαταστήσει την καύση ορυκτών καυσίμων. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες 
θα κατασκευαστούν  οι μονάδες ΑΠΕ (ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές 
μονάδες). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα 
συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   
θερμοκηπίου. Θετική  επίσης επίπτωση  από  την δενδροφύτευση 1,000,000 δένδρων το έτος που ισοδυναμεί με αντιστάθμιση περίπου 200,000 
τόνων CO2 το έτος. 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π10.Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στο 
ακουστικό περιβάλλον 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Η 
δενδροφύτευση κατά μήκος των οδικών αρτηριών και των δρόμων θα συνεισφέρει στην βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία 
της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των 
απολλοτριώσεων) 

 ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών υποδοµών 
καθώς και των πόρων για την ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή επεµβάσεων σε 
υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

 Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς οι μονάδες ΑΠΕ ως 
επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε γεωργική γή ή κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης δεν 
αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Μικρές τοπικής  κλίμακας  αρνητικές  
επιπτώσεις αναμένονται στις περιοχές πλησίον των έργων υλοποίησης, οι οποίες    όμως    δύνανται    να    μετριαστούν    με    τη    λήψη 
επανορθωτικών μέτρων. 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς οι μονάδες ΑΠΕ ως 
επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε γεωργική γή ή κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης δεν 
αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Μικρές τοπικής  κλίμακας  αρνητικές  
επιπτώσεις αναμένονται στις περιοχές πλησίον των έργων υλοποίησης, οι οποίες    όμως    δύνανται    να    μετριαστούν    με    τη    λήψη 
επανορθωτικών μέτρων. Το μέτρο της δενδροφύτευσης κατά μήκος των οδικών αρτηριών και των δρόμων δυνητικά θα συνεισφέρει στην βελτίωση 
του ακουστικού περιβάλλοντος. 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.24 

 

Πίνακας 9.4:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

 

Β. Γεωργία / Κτηνοτροφικός τομέας (Συνέχεια) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα πολιτικής τα οποία 
αναφέρονται στον γεωργικό  / 
κτηνοτροφικό τομέα περιλαμβάνουν 
κυρίως : 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα 
Μέτρα 

 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
2014 – 2020 του ΥΓΑΑΠ,  

 Σχέδιο επιχορήγησης που 
ενθαρρύνει την χρήση ΑΠΕ (τελική 
χρήση) στον βιομηχανικό και 
αγροτικό τομέα 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – 
Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Ενίσχυση δράσεων 
δενδροφύτευσης,   

 Σχέδια στήριξης για την προώθηση 
επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης 
στον γεωργικό τομέα    

 

Π12. Τοπίο 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και πολιτιστικό 
χαρακτήρα του τοπίου, ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης προστασίας και ευαισθησίας,  

 Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού ως επί το πλείστον οι 
μονάδες ΑΠΕ αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Λόγω του μικρου μεγέθους των έργων 
δεν αναμένεται κατακερματισμός του τοπίου. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού ως επί το πλείστον οι 
μονάδες ΑΠΕ αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες.  Θετικές επιπτώσεις αναμένονται στο 
τοπίο από την δενδροφύτευση 1,000,000 δένδρων το έτος.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π13. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών ευρημάτων 
που μπορεί να βρεθούν κατά την υλοποίηση του προγράμματος) – αποφυγή ζημιών, 

 Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού ως επί το πλείστον οι μονάδες ΑΠΕ αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές 
μονάδες. Με την λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι ασήμαντες. Η 
εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα υποκαταστήσει την καύση ορυκτών καυσίμων συμβάλλοντας θετικά στην 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λόγω της μικρής συνεισφοράς στην μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου (μικρός αριθμός μονάδων) το μέγεθος των θετικών επιπτώσεων είναι  μικρό. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού ως επί το πλείστον οι μονάδες ΑΠΕ αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές 
μονάδες. Με την λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι ασήμαντες. Η 
εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα υποκαταστήσει την καύση ορυκτών καυσίμων συμβάλλοντας θετικά στην 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου με θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων 
χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Λόγω της μικρής συνεισφοράς στην μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου (μικρός αριθμός μονάδων) το μέγεθος των θετικών επιπτώσεων είναι  μικρό. Η φύτευση 1,000,000 δένδρων το έτος θα 
συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στην μείωση των επιπτώσεων από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.25 

 

Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα στην ηλεκτροπαραγωγή περιγράφονται στην 
συνέχεια, ώστε να μπορέσει να γίνει η εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
Το Εναλλακτικό Σενάριο περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα που 
αναφέρονται σε όλους του πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). 

 

Νέα έργα 

 Στα τέλη του 2021 όλες οι μονάδες της ΑΗΚ θα αντικαταστήσουν τα 

υγρά καύσιμα με φυσικό αέριο,   

 50 MW συγκεντρωτικά ηλιοθερμικά συστήματα μέχρι το 2021, 

 390 MW φωτοβολταϊκά συστήματα (2021 – 2030) 

 33 MW μονάδες βιομάζας (2021 – 2030) 

 Δύο νέοι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί Συνδυασμένου Κύκλου υψηλής 

απόδοσης συνολικής ισχύος  432 MW, οποίοι θα λειτουργούν ως σταθμοί 

βασικού φορτίου με καύσιμο φυσικό αέριο.   

 Η σημαντική διείσδυση των ΦΒ μονάδων είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

την διείσδυση των μονάδων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 41 MW 

μέχρι το 2030. Οι Σταθμοί αποθήκευσης βασίζονται σε μπαταρίες Li-ion 

με 4 ώρες αποθήκευση, που ισοδυναμεί με 164 MWh αποθήκευση μέχρι 

το 2030, 

 130 MW (1,040 MWh) μονάδες αντλιοταμίευσης μέχρι το 2027, 

 Το 2024 θα σταματήσει η λειτουργία των παλαιών ρυπογόνων μονάδες 

της ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας (η ισχύς του 

σταθμού μειώνεται αισθητά από 450 MW σε 102 MW). Θα λειτουργούν 

μόνο οι νέες μονάδες ΜΕΚ (ισχύος 102 MW) χαμηλών  εκπομπών SO2,  

ΝΟx. 

 

Επιπτώσεις των μέτρων στην ηλεκτροπαραγωγή 
 

 Αντικατάσταση υγρών καυσίμων (HFO και DFO) με φυσικό αέριο μέχρι 
το 2021, 

 Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (GWh) φτάνει το  26% 
το 2030 (~ 2,000 GWh)   

 Αυξάνεται σημαντικά η ηλεκτροκίνηση (κατανάλωση 91 GWh το 2030) 
με αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου  

 Η χρήση φυσικού αερίου παραμένει σταθερή μέχρι το 2030 (~ 5,000 
GWh) 

 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 6,700 GWh το έτος 2030  
 

Συνεισφορά των μέτρων στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου 
 

 Η εισαγωγή του ΦΑ σε πρώτο στάδιο και των ΦΒ και ηλιοθερμικών 
μονάδων σε δεύτερο στάδιο συνεισφέρουν στον περιορισμό των αερίων 
του θερμοκηπίου στον που εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας (ETS). Οι 
συνολικές εκπομπές CO2 eq του Συστήματος Εμπορίας μειώνονται από 
3,240 ktons in 2021 σε 2,470 ktons το 2030, 

 Η μείωση των εκπομπών  CO2 eq που δεν εντάσσονται στο Σύστημα 
Εμπορίας επιτυγχάνεται σε μικρότερο βαθμό, ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης εξάρτησης του τομέα των μεταφορών στα ορυκτά καύσιμα. Οι 
εκπομπές μειώνονται από  5,550 ktons το 2021 σε 4,780 ktons in 2030.   

Π1. Βιοποικιλότητα 
 Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 
οικοσυστηµάτων, 

 Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού 
βιοτόπων και φυσικών περιοχών (διατήρηση της 
συνοχής των οικοτόπων στις προστατευόμενες 
περιοχές)   

 Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και 
στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και στα 
προστατευόµενα είδη 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό απαιτούν την 
κατάληψη περίπου 650 εκταρίων γης. Η υλοποίηση των έργων ενδέχεται να επηρεάσει τις περιοχές Natura, λόγω εγγύτητας, όπως επίσης και τα ως επακόλουθο 
έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου Επιπρόσθετα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή απαιτεί την δημιουργία υποδομών οι οποίες θα έχουν 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επειδή τα έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού αναμένονται επιπτώσεις στα λιβάδεια της 
Ποσειδώνιας της περιοχής. Τα έργα αντλιοταμίευσης αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στα παραποτάμια συστήματα, κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά 
έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των 
απαιτούμενων υποδομών, εκτός από τις περιπτώσεις εγγύτητας με προστατευόμενες περιοχές όπου οι επιπτώσεις δυνητικά θα επηρεάσουν και περιοχές εκτός των 
ορίων ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που ακολουθεί 
έχει ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με 
υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετική επίπτωση αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια Πολύ Πιθανή Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια / 
Μεγάλη 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό απαιτούν την 
κατάληψη περίπου 1775 εκταρίων γης. Η υλοποίηση των έργων ενδέχεται να επηρεάσει τις περιοχές Natura, λόγω εγγύτητας, σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το 
Σενάριο 1, όπως επίσης και τα ως επακόλουθο έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου. Επιπρόσθετα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και η 
ηλεκτρική διασύνδεση με υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο  απαιτεί την δημιουργία υποδομών οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επειδή τα 
έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού αναμένονται επιπτώσεις στα λιβάδεια της Ποσειδώνιας της περιοχής. Τα έργα αντλιοταμίευσης 
αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στα παραποτάμια συστήματα, κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι αρνητικές 
επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, εκτός από τις περιπτώσεις 
εγγύτητας με προστατευόμενες περιοχές όπου οι επιπτώσεις δυνητικά θα επηρεάσουν και περιοχές εκτός των ορίων ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να 
εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που ακολουθεί έχει ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία δεν επιτρέπεται η υλοποίηση τέτοιου χαρακτήρα έργων σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με υψηλή περιβαλλοντική αξία. Θετική επίπτωση 
αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων.   

 
 Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια Πολύ Πιθανή Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια / 
Μεγάλη 

 
 

Π2. Χλωρίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των απειλούμενων ειδών  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών ειδών,   

 Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού αριθμού 
των φυτικών ειδών 

 Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής έκτασης 
δασικών οικοσυστημάτων 

Π3. Πανίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των απειλούμενων 
ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που 
διαβιούν),  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των ενδημικών 
ειδών (συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που 
διαβιούν) 

Π4. Πληθυσμός 
 ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης µέσα σε 
ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

 Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του μέσου 
προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των παραγόντων 
που επηρεάζουν τις παραμέτρους αυτές),  

 Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας στην 
εργασία, εκπαίδευση, αγορές, υπηρεσίες, 
αναψυχή 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Τα έργα του πακέτου αναμένεται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς η υλοποίηση των έργων θα δημιουργήσει συνθήκες απασχόληση για 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα τονωθεί παράλληλα και ο κλάδος της παραγωγής και διανομής ενέργειας δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας. Επίσης, πέρα από τη φάση κατασκευής των έργων, η λειτουργία τους και οι ανάγκες συντήρησης θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εξειδικευμένης 
εργασίας, βελτιώνοντας του δείκτες της απασχόλησης και της πρόσβασης στην εργασία. Επίσης, θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου και των αέριων ρύπων, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης 
υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων (π.χ. επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου, 
εισαγωγή φυσικού αερίου) και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών. Η διείσδυση των ΑΠΕ θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής. Τα έργα του πακέτου αναμένεται να 
μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, και συνεπώς θα συνεισφέρουν στην μείωση του μεγέθους του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. 
    

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Τα έργα του πακέτου αναμένεται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς η υλοποίηση των έργων θα δημιουργήσει συνθήκες απασχόληση για 
μεγάλο αριθμό εργαζομένων και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα τονωθεί παράλληλα και ο κλάδος της παραγωγής και διανομής ενέργειας δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας. Επίσης, πέρα από τη φάση κατασκευής των έργων, η λειτουργία τους και οι ανάγκες συντήρησης θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εξειδικευμένης 
εργασίας, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο του δείκτες της απασχόλησης και της πρόσβασης στην εργασία. Θετική  επίσης επίπτωση ως αποτέλεσμα της περαιτέρω 
μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των αέριων ρύπων, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
(αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων (π.χ. επέκταση του 
ηλεκτρικού δικτύου, εισαγωγή φυσικού αερίου) και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Η διείσδυση των ΑΠΕ θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά 
στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής   

 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.26 

 

Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Συνεισφορά των μέτρων στον περιορισμό της αέριας 

ρύπανσης 

Η εισαγωγή των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου 

αυτού μαζί με  το μίγμα καυσίμων που θα 

χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ) οδηγούν σε 

σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων ρύπων: 

 NOx από 6.37 ktons το 2021 σε 4.87 ktons, 

 PM10 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.46 ktons, 

 PM2.5 από 1.36 ktons το 2021 σε 1.28 ktons, 

 SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.86 ktons, 

 

Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε μείωση των 

εκπομπών NOx, SO2 για όλη την περίοδο του σχεδίου 

2021 – 2030. Οι εκπομπές PM2.5 and PM10 ενώ 

παρουσιάζουν μείωση μέχρι 2025 ως συνέπεια των 

αυστηρότερων μέτρων που προβλέπονται για τον τομέα 

των μεταφορών, και της μείωσης των πετρελαιοκίνητων 

οχημάτων, στην συνέχεια παραμένουν σχεδόν σταθερές 

ως συνέπεια της μεγαλύτερης χρήσης της βιομάζας στον 

τομέα Ψύξη – Θέρμανση. Επίσης περιορίζεται σημαντικά 

η χρήση HFO  με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο από το 

2020. 

 

Εάν ληφθούν υπόψη και οι προβλέψεις του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για τους υπόλοιπους τομείς 

πέραν της ηλεκτροπαραγωγής και Ψύξης / 

Θέρμανσης, τότε οι μειώσεις των εκπομπών 

εκτιμώνται ως:  
 NOx από 10.82 ktons το 2021 σε 8.09 ktons, 

 PM2.5 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.46 ktons, 

 SO2 από 3.64 ktons το 2021 σε 0.96 ktons, 
 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

Νέα έργα 

 Έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης «EuroAsia 

interconnector» δυναμικότητας 1,000MW, 

 Ένας νέος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός 

Συνδυασμένου Κύκλου υψηλής απόδοσης συνολικής 

ισχύος  216 MW, ο οποίος θα λειτουργεί ως σταθμός 

βασικού φορτίου με καύσιμο φυσικό αέριο.   

 Καμία νέα επένδυση σε αεριοστροβίλους, 

ατμοστροβίλους και μονάδες ΣΗΘ , 

 Καμία επένδυση σε μονάδες αποθήκευσης, 

 Οι εγκαταστάσεις ΦΒ αυξάνονται σημαντικά : μέχρι το 

2030 η εγκατεστημένη ισχύς των ΦΒ θα φτάσει τα 

1,680 MW (από 380 MW το 2021) σε σύγκριση με τα 

930 MW το  2030 του πρώτου σεναρίου.  Αυτή η 

μεγάλη αύξηση είναι εφικτή λόγω της ηλεκτρικής 

διασύνδεσης, 

 Τα έργα αντλιοταμίευσης παραμένουν αμετάβλητα 

όπως στο Σενάριο 1.  

Π5. Ανθρώπινη Υγεία 
 Περιορισμός της έκθεσης του 
πληθυσμού σε περιβαλλοντικό 
κίνδυνο (ελαχιστοποίηση της 
ρύπανσης των υδάτων, του 
εδάφους, των αέριων εκπομπών 
και του περιβαλλοντικού θορύβου 
που προκαλούνται από την 
υλοποίηση των μέτρων του 
Σχεδίου και που είναι πιθανόν να 
έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία), 

 Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας 
µε αναβάθµιση ποιότητας αέρα, 
ευκολότερη πρόσβαση σε 
υπηρεσίες και αυξηµένη 
δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική 
δραστηριότητα.  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της εισαγωγής του ΦΑ και της διακοπής της λειτουργίας των 
ρυπογόνων ηλεκτροπαραγωγών μονάδων της ΑΗΚ. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων 
αέριων ρύπων, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω από την 
ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.   Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, της εισαγωγής του ΦΑ και της διακοπής της λειτουργίας των 
ρυπογόνων ηλεκτροπαραγωγών μονάδων της ΑΗΚ. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων 
αέριων ρύπων, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω από την 
ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.   Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π6. Έδαφος 
 Μείωση της ρύπανσης των 
εδαφών και η διαφύλαξη της 
ποσότητας και της ποιότητας του 
εδάφους, 

 Διατήρηση της έκτασης 
καλλιεργούμενης γης, 

 Προστασία των εδαφών από την 
διάβρωση, 

 Διαφύλαξη της οργανικής ύλης 
στο έδαφος (αποφυγή 
φαινομένων ερημοποίησης), 

  Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, 
δασοπονία (LULUCF) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
 Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στο έδαφος αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό απαιτούν την κατάληψη περίπου 650 

εκταρίων γης. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αρνητικές επιπτώσεις 
από την μείωση της  συνολικής έκτασης της καλλιεργούμενης γης λόγω εγκατάστασης των υποδομών ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τα έργα ΑΠΕ δύναται να 
χωροθετούνται σε γεωργική/ κτηνοτροφική γη, η συνολικά απαιτούμενη γεωργική γη για την εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ (εάν όλα τα έργα ΑΠΕ του Σεναρίου 1 υλοποιηθούν σε 
γεωργική γη αποκλειστικά) αντιστοιχεί στο 0.5% της γεωργικής γης της χώρας. Λόγω του μικρού ποσοστού κατάληψης οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές. Επιπτώσεις στο 
έδαφος δυνητικά θα έχουν και τα συνοδευτικά έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου. Επιπρόσθετα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή απαιτεί την 
δημιουργία υποδομών οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στην ζώνη προστασίας της παραλίας. Επειδή τα έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού 
αναμένονται επιπτώσεις σε πολύ περιορισμένη έκταση της ζώνης προστασίας. Τα έργα αντλιοταμίευσης αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο έδαφος κοντά στα παραποτάμια 
συστήματα, κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και 
αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αναμένονται θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Το πακέτο μέτρων θα επηρεάσει σε μικρό βαθμό την έκταση της καλλιεργούμενης γης. 
Θετική επίπτωση από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συνεισφέροντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων ερημοποίησης. LULUCF 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή Μικρή Πιθανή Μικρή Μικρή 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
 Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στο έδαφος αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό απαιτούν την κατάληψη περίπου       

1,300 εκταρίων γης. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αρνητικές 
επιπτώσεις από την μείωση της  συνολικής έκτασης της καλλιεργούμενης γης λόγω εγκατάστασης των υποδομών ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τα έργα ΑΠΕ δύναται να 
χωροθετούνται σε γεωργική/ κτηνοτροφική γη, η συνολικά απαιτούμενη γεωργική γη για την εγκατάσταση των έργων ΑΠΕ (εάν όλα τα έργα ΑΠΕ του Σεναρίου 1 υλοποιηθούν σε 
γεωργική γη αποκλειστικά) αντιστοιχεί στο 1% της γεωργικής γης της χώρας. Λόγω του μικρού ποσοστού κατάληψης οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές. Επιπτώσεις στο έδαφος 
δυνητικά θα έχουν και τα συνοδευτικά έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου. Επιπρόσθετα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή απαιτεί την δημιουργία 
υποδομών οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στην ζώνη προστασίας της παραλίας. Επειδή τα έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού αναμένονται 
επιπτώσεις σε πολύ περιορισμένη έκταση της ζώνης προστασίας. Τα έργα αντλιοταμίευσης αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο έδαφος κοντά στα παραποτάμια συστήματα, 
κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα 
τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Αναμένονται θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα 
συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση. Το πακέτο μέτρων θα επηρεάσει σε μικρό βαθμό την έκταση της καλλιεργούμενης γης. Θετική επίπτωση από την 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συνεισφέροντας στην απάβλυνση της έντασης των φαινομένων ερημοποίησης. LULUCF 
   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Μικρή Μικρή Πιθανή Μικρή Μικρή / Μέτρια 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.27 

 

Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector) 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
  
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα (Συνέχεια) 

 50 MW Συγκεντρωτικά Ηλιοθερμικά το 2021, 

 58 MW μονάδες βιομάζας  (2021 – 2030) 

 Σημαντική διείσδυση των ΦΒ την περίοδο 2020- 2030, ως αποτέλεσμα της 

ηλεκτρικής διασύνδεσης, και όχι από την διείσδυση της αποθήκευσης η 

οποία είναι μηδενική στο σενάριο αυτό μέχρι το 2030.   

 130 MW (1,040 MWh) αντλιοταμίευσης μέχρι το 2027 

 Το 2024 θα σταματήσει η λειτουργία των παλαιών ρυπογόνων μονάδες της 

ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας (η ισχύς του σταθμού 

μειώνεται αισθητά από 450 MW σε 102 MW). Θα λειτουργούν μόνο οι νέες 

μονάδες ΜΕΚ (ισχύος 102 MW) χαμηλών  εκπομπών SO2,  ΝΟx.  

 

Παραγωγή 

 Αντικατάσταση υγρών καυσίμων (HFO και DFO) με φυσικό αέριο μέχρι το 
2021, 

 Η συνεισφορά των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή (GWh) φτάνει το  44% το 
2030 (~ 2,720 GWh) ή το 54% λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω του Interconnector,   

 Αυξάνεται σημαντικά η ηλεκτροκίνηση (κατανάλωση 211 GWh το 2030) με 
αντίστοιχη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων 

 Η χρήση φυσικού αερίου παραμένει σταθερή μέχρι το 2030 (~ 4,000 GWh) 

 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται στις 7,500 GWh το έτος 2030  

 Μέσω του interconnector εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 1,60 
GWh το 2030 

 

Περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου 

 Μεγαλύτερος βαθμός μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και στους τομείς 
που υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας και στους τομείς που δεν υπάγονται. 
Με την ηλεκτρική διασύνδεση επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διείσδυση των ΦΒ 
και μειώνονται οι εκπομπές CO2 eq κατά 400 ktons το 2030 (συνολικές 
εκπομπές 2,014 ktons το 2030) σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο. Λόγω των 
μέτρων εξοικονόμησης η μειωμένη ζήτηση συνεισφέρει εοίσης στην μείωση 
των εκπομπών του θερμοκηπίου.   

 Οι εκπομπές που δεν υπάγονται στο Σύστημα Εμπορίας  μειώνονται κατά 370 
ktons το 2030 (συνολικές εκπομπές 2,430 ktons) σε σύγκριση με το πρώτο 
σενάριο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην στροφή προς βιώσιμες μεταφορές 
μειώνοντας την χρήση του ιδιωτικού οχήματος.    

 
 

 Π7. Ύδατα 
Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων (διατήρηση και βελτίωση 
ποιότητας υπόγειων, θαλάσσιων και 
επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης 
του υδρογραφικού δικτύου κατά την 
υλοποίηση και λειτουργία των 
ενεργειακών υποδοµών   
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
 Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στα υπόγεια και επιφανειακά αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο 

αυτό απαιτούν την κατάληψη περίπου 650 εκταρίων γης. Η υλοποίηση των έργων ενδέχεται να επηρεάσει τις περιοχές Natura, λόγω εγγύτητας, 
όπως επίσης και τα ως επακόλουθο έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου Επιπρόσθετα η εισαγωγή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή 
απαιτεί την δημιουργία υποδομών οι οποίες θα έχουν επιπτώσεις στον θαλάσσιο αποδέκτη. Επειδή τα έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του 
Κόλπου του Βασιλικού αναμένονται ότι οι επιπτώσεις στον θαλάσσιο αποδέκτη θα περιοριστούν  στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού. Η μείωση 
της δυναμικότητας των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (από 1,630 MW το 2021 σε 1,498 MW το 2030) θα συμβάλλει στην 
μείωση των επιπτώσεων από την απόρριψη του νερού ψύξης στον θαλάσσιο αποδέκτη. Τα έργα αντλιοταμίευσης αναμένεται να έχουν επιπτώσεις 
στους ποταμούς και χειμάρρους, κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι άμεσες αρνητικές 
επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στις θέσεις όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, ενδέχεται 
όμως να επηρεαστούν και περιοχές εκτός των ορίων ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων 
διαχειριστικών μέτρων. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που ακολουθεί έχει ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ότι αφορά 
τις ζώνες προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων νερών (διατρήσεων). Αναμένονται θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και τις πλημμύρες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων,  όπως  αυτή εκτιμήθηκε σ τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας, η υλοποίηση των έργων του Σχεδίου δεν αναμένεται να επιβαρύνει περισσότερο  την κατάστασή 
τους. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή   Μικρή   Πιθανή Μικρή   Μικρή / Μέτρια   

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Κατά την κατασκευή και λειτουργία θα υπάρξουν επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα αφού τα νέα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό 
απαιτούν την κατάληψη περίπου 1775 εκταρίων γης. Η υλοποίηση των έργων ενδέχεται να επηρεάσει τις περιοχές Natura, λόγω εγγύτητας, σε 
μεγαλύτερο βαθμό από ότι το Σενάριο 1, όπως επίσης και τα ως επακόλουθο έργα ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου. Επιπρόσθετα η εισαγωγή του 
φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και η ηλεκτρική διασύνδεση με υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο  απαιτεί την δημιουργία υποδομών οι 
οποίες θα έχουν επιπτώσεις στο, θαλάσσιο αποδέκτη.  Επειδή τα έργα αυτά συγκεντρώνονται στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού αναμένονται 
ότι οι επιπτώσεις στον θαλάσσιο αποδέκτη θα περιοριστούν  στην περιοχή του Κόλπου του Βασιλικού.  Η ακόμη μεγαλύτερη μείωση της 
δυναμικότητας των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (από 1,630 MW το 2021 σε 1,282 MW το 2030) θα συμβάλλει στην 
περεταίρω μείωση των επιπτώσεων από την απόρριψη του νερού ψύξης στον θαλάσσιο αποδέκτη. Τα έργα αντλιοταμίευσης αναμένεται να έχουν 
επιπτώσεις στους ποταμούς και χειμάρρους, κυρίως στις θέσεις όπου θα γίνουν τα τεχνικά έργα  των ανλιοστασίων και των αγωγών. Οι άμεσες 
αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στις θέσεις όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών, 
ενδέχεται όμως να επηρεαστούν και περιοχές εκτός των ορίων ανάπτυξης. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων 
διαχειριστικών μέτρων. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που ακολουθεί έχει ληφθεί υπόψιν ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ότι αφορά 
τις ζώνες προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων νερών (διατρήσεων).  Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που ακολουθεί έχει ληφθεί υπόψιν 
ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ότι αφορά τις ζώνες προστασίας των επιφανειακών και υπόγειων νερών (διατρήσεων).  Αναμένονται 
θετικές έμμεσες επιπτώσεις από την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την 
διάβρωση και τις πλημμύρες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων,  όπως  αυτή εκτιμήθηκε σ τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας, η υλοποίηση των έργων του Σχεδίου δεν αναμένεται να επιβαρύνει περισσότερο  την κατάστασή 
τους. 
 
 Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή  Μικρή  Πολύ Πιθανή Μέτρια Μικρή / Μέτρια    
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.28 

 

Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector)  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Περιορισμός της αέριας ρύπανσης 

Η εισαγωγή των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  το 

μίγμα καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ) οδηγούν 

σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων ρύπων: 

 NOx από 6.35 ktons το 2021 σε 4.52 ktons, 

 PM10 από 1.54 ktons το 2021 σε 1.33 ktons, 

 PM2.5 από 1.35 ktons το 2021 σε 1.18 ktons, 

 SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.49 ktons, 

 

Η μείωση παρατηρείται σε όλους του ρύπους, με την μεγαλύτερη μείωση 

στα σωματίδια PM2.5 and PM10. Αυτό οφείλεται στην μείωση της χρήσης 

της βιομάζας στον τομέα Ψύξη – Θέρμανση και στην μείωση της χρήσης 

καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Σημαντική διαφορά παρατηρείται 

και στις εκπομπές SO2 μέχρι το έτος 2030, ως αποτέλεσμα της μεγάλη 

διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή εκτοπίζοντας όλες τις 

ποσότητες ορυκτών υγρών καυσίμων. 

 

Οι εκπομπές NOx είναι μικρότερες σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο 

εξαιτίας της μείωση χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και 

στην μικρότερη εξάρτηση του τομέα των μεταφορών στα καύσιμα.  

 

  

Εάν ληφθούν υπόψη και οι προβλέψεις του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τους υπόλοιπους τομείς πέραν της ηλεκτροπαραγωγής και 

Ψύξης / Θέρμανσης, τότε οι μειώσεις των εκπομπών εκτιμώνται ως:  
  
 NOx από 10.81 ktons το 2021 σε 7.74 ktons, 

 PM2.5 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.36 ktons, 

 SO2 από 3.64 ktons το 2021 σε 0.59 ktons, 

 

 

Π8. Αέρας 
 Μείωση των αέριων εκποµπών και 
σωµατιδίων που προκύπτουν από την 
υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, 

 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση των 
οριακών τιμών συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 

 
 
 
 
 
  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μεγάλης κλίμακας μείωση των αερίων ρύπων ως αποτέλεσμα των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  το μίγμα καυσίμων που θα 
χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ): 
  

 NOx από 10.82 ktons το 2021 σε 8.09 ktons, ή μείωση κατά 25%, 

 PM2.5 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.46 ktons, ή μείωση κατά 6.5% 

 SO2 από 3.64 ktons το 2021 σε 0.96 ktons, ή μείωση κατά 75% 
 
Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και 
προσωρινές και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η φέρουσα ικανότητα της 
ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μεγάλης κλίμακας μείωση των αερίων ρύπων ως αποτέλεσμα των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  το μίγμα καυσίμων που θα 
χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ): 

 NOx από 6.35 ktons το 2021 σε 4.52 ktons, ή μείωση κατά 28% 

 PM10 από 1.54 ktons το 2021 σε 1.33 ktons, ή μείωση κατά 14% 

 PM2.5 από 1.35 ktons το 2021 σε 1.18 ktons, ή μείωση κατά 13% 

 SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.49 ktons, ή μείωση κατά 86% 
Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και 
προσωρινές και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η φέρουσα ικανότητα της 
ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
Άμεσες θετικές επιπτώσεις θα προκύψουν επίσης στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από από το μέτρο της δενδροφύτευσης. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μεγάλη Μικρή 
 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων 
εκποµπών του θερµοκηπίου σε 
ισοδύναμους τόνους CO2, που προκύπτουν 
από την  υλοποίηση των μέτρων του 
Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και 
αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, 
HFCs / PFCs  

 Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών 
συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά 
Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  από την εισαγωγή του ΦΑ και των ΦΒ και ηλιοθερμικών μονάδων. Το 
αποτύπωμα CO2 eq όλων των μέτρων είναι θετικό αφού οι συνολικές εκπομπές CO2 eq του Συστήματος Εμπορίας μειώνονται από 3,240 ktons το 2021 
σε 2,470 ktons το 2030, και όσων δεν εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας μειώνονται από  5,550 ktons το 2021 σε 4,780 ktons in 2030.   
Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «ηλεκτροπαραγωγής» στο σύνολο  
των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό,  από την εισαγωγή του ΦΑ και των ΦΒ και 
ηλιοθερμικών μονάδων. Σημαντική συμβολή θα έχει και η ηλεκτρική διασύνδεση καθώς θα επιτρέψει την μεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών 
ΑΠΕ ηλεκτροπαραγωγής.  Το αποτύπωμα CO2 eq όλων των μέτρων είναι θετικό αφού οι συνολικές εκπομπές CO2 eq του Συστήματος Εμπορίας 
μειώνονται από 3,220 ktons το 2021 σε 2,050 ktons το 2030, και όσων δεν εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας μειώνονται από  4,510 ktons το 2021 
σε 4.94 ktons in 2030.   
 

      



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 
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Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector)  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Περιορισμός της αέριας ρύπανσης 

Η εισαγωγή των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  το 

μίγμα καυσίμων που θα χρησιμοποιηθεί (κυρίως η εισαγωγή του ΦΑ) οδηγούν 

σε σημαντικές μειώσεις των εκπομπών αερίων ρύπων: 

 NOx από 6.35 ktons το 2021 σε 4.52 ktons, 

 PM10 από 1.54 ktons το 2021 σε 1.33 ktons, 

 PM2.5 από 1.35 ktons το 2021 σε 1.18 ktons, 

 SO2 από 3.52 ktons το 2021 σε 0.49 ktons, 

 

Η μείωση παρατηρείται σε όλους του ρύπους, με την μεγαλύτερη μείωση 

στα σωματίδια PM2.5 and PM10. Αυτό οφείλεται στην μείωση της χρήσης 

της βιομάζας στον τομέα Ψύξη – Θέρμανση και στην μείωση της χρήσης 

καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Σημαντική διαφορά παρατηρείται 

και στις εκπομπές SO2 μέχρι το έτος 2030, ως αποτέλεσμα της μεγάλη 

διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή εκτοπίζοντας όλες τις 

ποσότητες ορυκτών υγρών καυσίμων. 

 

Οι εκπομπές NOx είναι μικρότερες σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο 

εξαιτίας της μείωση χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και 

στην μικρότερη εξάρτηση του τομέα των μεταφορών στα καύσιμα.  

 

  

Εάν ληφθούν υπόψη και οι προβλέψεις του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για τους υπόλοιπους τομείς πέραν της ηλεκτροπαραγωγής και 

Ψύξης / Θέρμανσης, τότε οι μειώσεις των εκπομπών εκτιμώνται ως:  
  
 NOx από 10.81 ktons το 2021 σε 7.74 ktons, 

 PM2.5 από 1.56 ktons το 2021 σε 1.36 ktons, 

 SO2 από 3.64 ktons το 2021 σε 0.59 ktons, 
 

 

Π10.Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων 
διαχειριστικών μέτρων.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής 
κλίμακας αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου κατά τις κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων 
διαχειριστικών μέτρων.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων στην αξία της ακίνητης 
περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή 
παρέµβασης (περιορισμός των 
απολλοτριώσεων) 

 ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική 
χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών 
υποδοµών καθώς και των πόρων για την 
ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή 
επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά 
στοιχεία, 

 Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς το ποσοστό της  
κάλυψης του εδάφους από τα έργα του Σχεδίου είναι πολύ μικρό (650 ka)  με πολύ μικρές γενικά επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία κατά 
τη φάση κατασκευής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των έργων θα είναι έργα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στις περιπτώσεις βέβαια που θα γίνουν 
απαλλοτριώσεις θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποζημίωση των δικαιούχων.   
Επίσης δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Μικρές τοπικής  κλίμακας  αρνητικές  
επιπτώσεις αναμένονται στις περιοχές πλησίον των έργων υλοποίησης, οι οποίες    όμως    δύνανται    να    μετριαστούν    με    τη    λήψη 
επανορθωτικών μέτρων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Δεν αναμένεται να επηρεαστεί η αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς το ποσοστό της  
κάλυψης του εδάφους από τα έργα του Σχεδίου είναι πολύ μικρό (1,300 ka)  με πολύ μικρές γενικά επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία κατά 
τη φάση κατασκευής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των έργων θα είναι έργα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στις περιπτώσεις βέβαια που θα γίνουν 
απαλλοτριώσεις θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την αποζημίωση των δικαιούχων.   
Επίσης δεν αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις. Μικρές τοπικής  κλίμακας  αρνητικές  
επιπτώσεις αναμένονται στις περιοχές πλησίον των έργων υλοποίησης, οι οποίες    όμως    δύνανται    να    μετριαστούν    με    τη    λήψη 
επανορθωτικών μέτρων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.30 

 

Πίνακας 9.5:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Γ. Ενέργεια – Ηλεκτρική Παραγωγή (Electricity Supply Sector)  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 Π12. Τοπίο 

 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης 
προστασίας και ευαισθησίας,  

 Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου 
κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού η κατάληψη εδάφους 
υπολογίζεται περίπου σε 650 εκτάρια. Αρνητικές επιπτώσεις είναι πιθανό να προκληθούν σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση που τα προτεινόμενα 
έργα υλοποιηθούν σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, που προστατεύονται για τα χαρακτηριστικά του τοπίου τους (π.χ. γεωμορφώματα) 
(ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων).   
 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια Πολύ Πιθανή Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια / 
Μεγάλη 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού η κατάληψη εδάφους 
υπολογίζεται περίπου σε 1,300 εκτάρια. Αρνητικές επιπτώσεις είναι πιθανό να προκληθούν σε τοπικό επίπεδο σε περίπτωση που τα προτεινόμενα 
έργα υλοποιηθούν σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής, που προστατεύονται για τα χαρακτηριστικά του τοπίου τους (π.χ. γεωμορφώματα) 
(ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων). 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια Πολύ Πιθανή Μικρή / Μέτρια Μικρή / Μέτρια / 
Μεγάλη 

 

Π13. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη 
ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων 
και άλλων χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων 
των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί 
να βρεθούν κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος) – αποφυγή ζημιών, 

 Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου των μέτρων αναμένεται να μην έχει επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
αφού γενικά δεν αναμένεται η χωροθέτηση των έργων κοντά από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εκτός λίγων περιπτώσεων, οπότε και οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία αναμένονται ασήμαντες ή ελαφρά αρνητικές. Με την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι ασήμαντες. Η μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 
άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου των μέτρων αναμένεται να μην έχει επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
αφού γενικά δεν αναμένεται η χωροθέτηση των έργων κοντά από περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εκτός λίγων περιπτώσεων, οπότε και οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία αναμένονται ασήμαντες ή ελαφρά αρνητικές. Με την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι ασήμαντες. Η μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 
άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   
   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.31 

 

Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Δ. Μεταφορές 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα στις Μεταφορές περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε 
να μπορέσει να γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Το Εναλλακτικό Σενάριο 1 περιλαμβάνει μέτρα διείσδυσης νέων τεχνολογιών 

και εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών. Τα επιβατηγά 

οχήματα με καύσιμο diesel, μειώνονται με τον χρόνο και αντικαθίστανται με 

οχήματα με καύσιμο βενζίνη, ή υβριδικά ή ηλεκτρικά. Παράλληλα εκτιμάται ότι 

ένας αριθμός οχημάτων θα καίει LPG (1,200 οχήματα το 2030): 

 Επιβατηγά αυτοκίνητα (από 100 το 2021 σε 28,000 το 2030 σε σύνολο 

625,000 επιβατηγών οχημάτων παντός τύπου), 

 Φορτηγά (330 το 2030 σε σύνολο 15,000 φορτηγών παντός τύπου), 

 

Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση του καύσιμου diesel  στις μεταφορές θα μειωθεί 

από  324 εκ. lt το 2021 σε 314 εκ. lt το 2030, η κατανάλωση βενζίνης θα 

παραμείνει σταθερή περίπου στα 515 εκ. lt, και η κατανάλωση του LPG θα 

αυξηθεί σημαντικά (από 425,000 lt το 2021 σε 1,600,000 lt το 2030. 

  

Το πακέτο μέτρων δεν προβλέπει δράσεις για προώθηση της χρήσης των 

βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, πέρα από την υποχρέωση της 

πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα. Γι’ αυτό και η 

κατανάλωση των βιοκαυσίμων παραμένει σταθερή περίπου στα 46 εκ. lt. 

 

Η μεγάλη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται προς το τέλος του 

χρονικού ορίζοντα μελέτης (περί τα 2029)  και συνδυάζεται με μεγάλες 

επενδύσεις σε έργα υποδομής την τριετία 2028 – 2030. Ο αριθμός των 

υβριδικών οχημάτων αναμένεται να φτάσει τις 60,000 μέχρι το 2030.  

Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ως το κομβικό σημείο για την μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Ως 

αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που 

αντιστοιχεί στο 1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης. Η περαιτέρω αύξηση 

της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα ασκήσει 

πιέσεις στο προφίλ της ζήτησης καθώς η φόρτιση των μπαταριών δεν γίνεται 

με ομοιόμορφο τρόπο και κατανεμημένη σε όλη την διάρκεια της ημέρας, κάτι 

που πιθανόν να αποτελέσει τροχοπέδη στην περεταίρω διείσδυση των 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Π1. Βιοποικιλότητα 
 Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 
οικοσυστηµάτων, 

 Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού 
βιοτόπων και φυσικών περιοχών 
(διατήρηση της συνοχής των οικοτόπων 
στις προστατευόμενες περιοχές)   

 Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα 
και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και 
στα προστατευόµενα είδη 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την μείωση της κατανάλωσης των ρυπογόνων καυσίμων και 
αντικατάστασή τους με καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αρνητικές επιπτώσεις 
αναμένονται προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα (τριετία 2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή 
των υποδομών φόρτισης των οχημάτων. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Επειδή οι υποδομές αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις 
αυτές θα είναι μικρές / ασήμαντες. Επίσης θετικές έμμεσες επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων 
ρύπων ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή / Μέτρια 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στην χλωρίδα και στην πανίδα από την μείωση της κατανάλωσης των 
ρυπογόνων καυσίμων και αντικατάστασή τους με καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων ή / και την στροφή προς άλλες βιώσιμες και φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές μετακινήσεων (π.χ. στροφή προς τα μαζικά μέσα 
μεταφοράς). Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα (τριετία 2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα 
εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή των υποδομών φόρτισης των οχημάτων. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και 
αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Επειδή οι υποδομές αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα 
στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές / ασήμαντες. Επίσης θετικές έμμεσες επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. 
 

 
Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π2. Χλωρίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των 
απειλούμενων ειδών  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών 
ειδών,   

 Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού 
αριθμού των φυτικών ειδών 

 Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής 
έκτασης δασικών οικοσυστημάτων 

Π3. Πανίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των 
απειλούμενων ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που 
διαβιούν),  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των 
ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων 
των βιοτόπων που διαβιούν) 

Π4. Πληθυσμός 
 ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης 
µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

 Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του 
μέσου προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις 
παραμέτρους αυτές),  

 Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας 
στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, 
υπηρεσίες, αναψυχή 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, 
εδάφους, ατμόσφαιρας). Αναμένεται ότι θα έχει θετικές (μικρές) επιπτώσεις στην βιώσιμη ανάπτυξη του πληθυσμού καθώς η υλοποίηση των έργων 
ΑΠΕ θα προάγει την  αειφόρο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών. Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις / 
επιχειρήσεις, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, 
εδάφους, ατμόσφαιρας). Αναμένεται ότι θα έχει θετικές (μικρές) επιπτώσεις στην βιώσιμη ανάπτυξη του πληθυσμού καθώς η υλοποίηση των έργων 
ΑΠΕ θα προάγει την  αειφόρο γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών. Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.32 

 

Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Δ. Μεταφορές 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την μετακίνηση από την χρήση του επιβατηγού 

οχήματος ως βασικού μέσου μεταφοράς σε άλλες βιώσιμες επιλογές, με 

αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των επιβατηγών οχημάτων κατά 130,000 

μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 2021: 

 Ο στόλος των επιβατηγών βενζίνης από 470,000 οχήματα το 2021 

μειώνεται σε 330,000 το 2030, 

 Ο στόλος των υβριδικών από 5,200 το 2021 αυξάνει σε 46,000 το 

2030, 

 Η στροφή προς τα μαζικά μέσα μεταφοράς θα επιφέρει αύξηση του 

στόλου των λεωφορείων από 3,300 το 2021 σε 5,600 το 2030, με 

μεγάλο αριθμό (περίπου 450) να είναι ηλεκτρικά 

 

Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση της βενζίνης κάτω από αυτό το σενάριο 

μειώνεται κατά 31% (από 500 εκ. lt το 2021 σε 360 εκ. lit το 2030). 

 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει κατά 140% φτάνοντας τις 211 GWH το 

2030. 

 

Ως αποτέλεσμα της στροφής προς πιο βιώσιμους τρόπου μεταφοράς, η 

συνολική ενεργειακή ζήτηση του τομέα των μεταφορών είναι σημαντικά 

μικρότερη σε σύγκριση με το πρώτο σενάριο. 

 

Π5. Ανθρώπινη Υγεία 
 Περιορισμός της έκθεσης του πληθυσμού 
σε περιβαλλοντικό κίνδυνο 
(ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων, του εδάφους, των αέριων 
εκπομπών και του περιβαλλοντικού 
θορύβου που προκαλούνται από την 
υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου και 
που είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία), 

 Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε 
αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένη 
δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική 
δραστηριότητα.  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Τα μέτρα του πακέτου αυτού θα έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων 
ρύπων, περιορίζοντας την έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους 
λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου 
πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν 
θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος.   Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην 
βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.      

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Τα μέτρα του πακέτου αυτού θα έχουν ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων 
αέριων ρύπων, περιορίζοντας την έκθεση του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς 
κινδύνους λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του 
εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να 
συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της 
κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.   Το μέτρο θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας 
επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π6. Έδαφος 
 Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και η 
διαφύλαξη της ποσότητας και της 
ποιότητας του εδάφους, 

 Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης 
γης, 

 Προστασία των εδαφών από την 
διάβρωση, 

 Διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος 
(αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης), 

  Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, 
δασοπονία (LULUCF) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Τα προτεινόμενα μέτρα ως επί το πλείστον αφορούν υφιστάμενες υποδομές, και άρα δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Αναμένονται επίσης θετικές επιπτώσεις στο έδαφος από την μείωση της κατανάλωσης των ρυπογόνων καυσίμων και αντικατάστασή τους με καύσιμα 
φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται προς το τέλος του 
χρονικού ορίζοντα (τριετία 2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή των υποδομών φόρτισης των 
οχημάτων. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων 
υποδομών. Επειδή οι υποδομές αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές / 
ασήμαντες. Επίσης θετικές έμμεσες επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα της 
μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή / Μέτρια 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στο έδαφος από την μείωση της κατανάλωσης των ρυπογόνων καυσίμων και αντικατάστασή 
τους με καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή / και την στροφή προς άλλες βιώσιμες 
και φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές μετακινήσεων (π.χ. στροφή προς τα μαζικά μέσα μεταφοράς). Η στροφή προς τα μαζικά μέσα 
μεταφοράς θα έχει ως θετική επίπτωση την μείωση των πιέσεων λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, το οποίο δυνητικά θα αποτρέψει ή μεταφέρει σε 
βάθος χρόνου την ανάγκη για αναβαθμίσεις του οδικού δικτύου. Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα (τριετία 
2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή των υποδομών φόρτισης των οχημάτων. Οι αρνητικές 
επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Επειδή οι υποδομές 
αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές / ασήμαντες. Επίσης θετικές έμμεσες 
επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 
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Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

 

Δ. Μεταφορές 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
  
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα στις Μεταφορές περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε 
να μπορέσει να γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Τα επιβατηγά οχήματα με καύσιμο diesel, μειώνονται με τον χρόνο και 

αντικαθίστανται με οχήματα με καύσιμο βενζίνη, ή υβριδικά ή ηλεκτρικά. 

Παράλληλα εκτιμάται ότι ένας αριθμός οχημάτων θα καίει LPG (1,200 οχήματα 

το 2030). Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση του καύσιμου diesel  στις μεταφορές 

θα μειωθεί από  324 εκ. lt το 2021 σε 314 εκ. lt το 2030, η κατανάλωση 

βενζίνης θα παραμείνει σταθερή περίπου στα 515 εκ. lt, και η κατανάλωση του 

LPG θα αυξηθεί σημαντικά (από 425,000 lt το 2021 σε 1,600,000 lt  το 2030. 

  

Το πακέτο μέτρων δεν προβλέπει δράσεις για προώθηση της χρήσης των 

βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, πέρα από την υποχρέωση της 

πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα. Γι’ αυτό και η 

κατανάλωση των βιοκαυσίμων παραμένει σταθερή περίπου στα 46 εκ. lt. 

 

Η μεγάλη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται προς το τέλος του 

χρονικού ορίζοντα μελέτης (περί τα 2029)  και συνδυάζεται με μεγάλες 

επενδύσεις σε έργα υποδομής την τριετία 2028 – 2030. Ο αριθμός των 

υβριδικών οχημάτων αναμένεται να φτάσει τις 60,000 μέχρι το 2030.  

Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ως το κομβικό σημείο για την μείωση των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών. Ως 

αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που 

αντιστοιχεί στο 1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης. Η περαιτέρω αύξηση 

της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα ασκήσει 

πιέσεις στο προφίλ της ζήτησης καθώς η φόρτιση των μπαταριών δεν γίνεται 

με ομοιόμορφο τρόπο και κατανεμημένη σε όλη την διάρκεια της ημέρας, κάτι 

που πιθανόν να αποτελέσει τροχοπέδη στην περεταίρω διείσδυση των 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

 Π7. Ύδατα 
Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων (διατήρηση και βελτίωση 
ποιότητας υπόγειων, θαλάσσιων και 
επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης 
του υδρογραφικού δικτύου κατά την 
υλοποίηση και λειτουργία των 
ενεργειακών υποδοµών   
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Τα προτεινόμενα μέτρα ως επί το πλείστον αφορούν υφιστάμενες υποδομές, και άρα δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά. Αναμένονται επίσης θετικές επιπτώσεις στα ύδατα από την μείωση της κατανάλωσης των ρυπογόνων καυσίμων και αντικατάστασή 
τους με καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται 
προς το τέλος του χρονικού ορίζοντα (τριετία 2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή των 
υποδομών φόρτισης των οχημάτων. Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή 
των απαιτούμενων υποδομών. Επειδή οι υποδομές αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις αυτές θα 
είναι μικρές / ασήμαντες. Επίσης θετικές έμμεσες επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως 
αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή / Μέτρια 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Τα προτεινόμενα μέτρα ως επί το πλείστον αφορούν υφιστάμενες υποδομές, και άρα δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα επιφανειακά και 
υπόγεια νερά. Αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις στα ύδατα από την μείωση του στόλου των οχημάτων (ο στόλος των επιβατηγών 
βενζινοκίνητων οχημάτων μειώνεται από 470,000 οχήματα το 2021 σε 330,000 το 2030της κατανάλωσης των ρυπογόνων καυσίμων και 
αντικατάστασή τους με καύσιμα φιλικότερα προς το περιβάλλον (π.χ. LPG) ή την διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων ή / και την στροφή προς 
άλλες βιώσιμες και φιλικότερες προς το περιβάλλον επιλογές μετακινήσεων (π.χ. στροφή προς τα μαζικά μέσα μεταφοράς). Η στροφή προς τα 
μαζικά μέσα μεταφοράς θα έχει ως θετική επίπτωση την μείωση των πιέσεων λόγω κυκλοφοριακού φόρτου, το οποίο δυνητικά θα αποτρέψει ή 
μεταφέρει σε βάθος χρόνου την ανάγκη για αναβαθμίσεις του οδικού δικτύου. Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται προς το τέλος του χρονικού 
ορίζοντα (τριετία 2028 – 2030) του πακέτου αυτού όταν θα εντατικοποιηθούν οι δράσεις για την κατασκευή των υποδομών φόρτισης των οχημάτων. 
Οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι τοπικού χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Επειδή 
οι υποδομές αυτές ως επί το πλείστον θα γίνουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι μικρές / ασήμαντες. Επίσης θετικές 
έμμεσες επιπτώσεις λόγω της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης 
καυσίμων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 
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Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 
 

Δ. Μεταφορές 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
  
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο 
μέτρων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα στις Μεταφορές 
περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να γίνει 
η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Τα επιβατηγά οχήματα με καύσιμο diesel, μειώνονται με τον 

χρόνο και αντικαθίστανται με οχήματα με καύσιμο βενζίνη, ή 

υβριδικά ή ηλεκτρικά. Παράλληλα εκτιμάται ότι ένας αριθμός 

οχημάτων θα καίει LPG (1,200 οχήματα το 2030). Ως 

αποτέλεσμα, η κατανάλωση του καύσιμου diesel  στις μεταφορές 

θα μειωθεί από  324 εκ. lt το 2021 σε 314 εκ. lt το 2030, η 

κατανάλωση βενζίνης θα παραμείνει σταθερή περίπου στα 515 

εκ. lt, και η κατανάλωση του LPG θα αυξηθεί σημαντικά (από 

425,000 lt το 2021 σε 1,600,000 lt το 2030. 

  

Το πακέτο μέτρων δεν προβλέπει δράσεις για προώθηση της 

χρήσης των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, πέρα από 

την υποχρέωση της πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα 

συμβατικά καύσιμα. Γι’ αυτό και η κατανάλωση των 

βιοκαυσίμων παραμένει σταθερή περίπου στα 46 εκ. lt. 

 

Η μεγάλη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται προς 

το τέλος του χρονικού ορίζοντα μελέτης (περί τα 2029)  και 

συνδυάζεται με μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής την 

τριετία 2028 – 2030. Ο αριθμός των υβριδικών οχημάτων 

αναμένεται να φτάσει τις 60,000 μέχρι το 2030.  

 

Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ως το κομβικό σημείο για την μείωση 

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των 

μεταφορών. Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των 

μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που αντιστοιχεί στο 

1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης. Η περαιτέρω αύξηση 

της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των 

μεταφορών θα ασκήσει πιέσεις στο προφίλ της ζήτησης καθώς η 

φόρτιση των μπαταριών δεν γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο και 

κατανεμημένη σε όλη την διάρκεια της ημέρας, κάτι που πιθανόν 

να αποτελέσει τροχοπέδη στην περεταίρω διείσδυση των 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Π8. Αέρας 
 Μείωση των αέριων εκποµπών και σωµατιδίων 
που προκύπτουν από την υλοποίηση των 
μέτρων του Σχεδίου, 
Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
κατοικημένες περιοχές (τήρηση των οριακών 
τιμών συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων 
στα αστικά κέντρα) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 

Αναμένονται θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  κυρίως από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αερίων ρύπων, ως 

αποτέλεσμα της προώθησης αλλαγών στον τρόπο διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και του πληθυσμού. Η αναμενόμενη μείωση του στόλου των βενζινοκίνητων 

οχημάτων με αντίστοιχη αύξηση των υβριδικών και των ηλεκτροκίνητων θα έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η αύξηση του 

στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων (η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που αντιστοιχεί στο 1.4% της 

συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης) θα ασκήσει πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μεγάλη διείσδυση όμως των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα αντισταθμίσει τις 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και προσωρινές 

και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η φέρουσα ικανότητα της ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί 

από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  

Αναμένονται ακόμη μεγαλύτερες θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  κυρίως από την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων 

αερίων ρύπων, ως αποτέλεσμα της μείωση της κατανάλωσης υγρών καυσίμων (η κατανάλωση της βενζίνης κάτω από αυτό το σενάριο μειώνεται κατά 31% 

ήτοι από 500 εκ. lt το 2021 σε 360 εκ. lit το 2030), και της περεταίρω προώθησης αλλαγών στον τρόπο διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και του πληθυσμού. Η 

αναμενόμενη μείωση του στόλου των βενζινοκίνητων οχημάτων με αντίστοιχη αύξηση των υβριδικών και των ηλεκτροκίνητων θα έχει επίσης θετικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων (η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των μεταφορών θα 

αγγίξει τις 210 GWh in 2030) θα ασκήσει πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Όπως και στο Σενάριο 1, η μεγάλη διείσδυση όμως των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή 

θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, τοπικές, βραχυπρόθεσμες και προσωρινές 

και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η φέρουσα ικανότητα της ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί 

από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μεγάλη Μικρή 
 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων εκποµπών 
του θερµοκηπίου σε ισοδύναμους τόνους CO2, 
που προκύπτουν από την  υλοποίηση των 
μέτρων του Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και 
αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs / 
PFCs  

 Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών 
συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά 
Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  από την εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών αποβλήτων 
στην ύπαιθρο. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστούν  οι μονάδες αναερόβιας 
επεξεργασίας (ως επί το πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες). Οι επιπτώσεις αυτές 
μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού 
συμμετοχής του τομέα της «αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της εξάλειψης του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ζωϊκών 
αποβλήτων και γενικά αποβλήτων στην ύπαιθρο. Θετική  επίσης επίπτωση  από  το  κλείσιμο/αποκατάσταση των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης. Αναμένεται 
μικρή τοπικής κλίμακας αύξηση των εκπομπών CO2, CH4 στις περιοχές στις οποίες θα κατασκευαστούν  οι μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας (ως επί το 
πλείστον αναμένεται να χωροθετηθούν μέσα σε κτηνοτροφικές ζώνες ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες). Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη 
λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του τομέα της 
«αγροτικής παραγωγής» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.35 

 

Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Δ. Μεταφορές  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την μετακίνηση από την χρήση 

του επιβατηγού οχήματος ως βασικού μέσου μεταφοράς σε 

άλλες βιώσιμες επιλογές, με αποτέλεσμα την μείωση του 

αριθμού των επιβατηγών οχημάτων κατά 130,000 μέχρι το 2030 

σε σύγκριση με το 2021: 

 Ο στόλος των επιβατηγών βενζινοκίνητων οχημάτων μειώνεται 

από 470,000 οχήματα το 2021 σε 330,000 το 2030, 

 Ο στόλος των υβριδικών από 5,200 το 2021 αυξάνει σε 46,000 

το 2030, 

 Η στροφή προς τα μαζικά μέσα μεταφοράς θα επιφέρει αύξηση 

του στόλου των λεωφορείων από 3,300 το 2021 σε 5,600 το 

2030, με μεγάλο αριθμό (περίπου 450) να είναι ηλεκτρικά 

 

Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση της βενζίνης κάτω από αυτό το 

σενάριο μειώνεται κατά 31% (από 500 εκ. lt το 2021 σε 360 εκ. 

lit το 2030). 

 

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει κατά 140% φτάνοντας τις 

211 GWh το 2030. 

 

Ως αποτέλεσμα της στροφής προς πιο βιώσιμους τρόπου 

μεταφοράς, η συνολική ενεργειακή ζήτηση του τομέα των 

μεταφορών είναι σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με το πρώτο 

σενάριο. 

 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων εκποµπών 
του θερµοκηπίου σε ισοδύναμους τόνους CO2, 
που προκύπτουν από την  υλοποίηση των 
μέτρων του Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και 
αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, HFCs / 
PFCs  
Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών 
συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά 
Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Οι προτάσεις αυτού του πακέτου των μέτρων αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, στην 
αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου, στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.  Θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  κυρίως από την μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αερίων ρύπων, ως αποτέλεσμα της προώθησης αλλαγών στον τρόπο διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και του 
πληθυσμού. Η αναμενόμενη μείωση του στόλου των βενζινοκίνητων οχημάτων με αντίστοιχη αύξηση των υβριδικών και των ηλεκτροκίνητων θα έχει επίσης 
θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων (η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που αντιστοιχεί στο 1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης) θα ασκήσει πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μεγάλη 
διείσδυση όμως των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Οι προτάσεις αυτού του πακέτου των μέτρων αποσκοπούν στην αύξηση της διαθεσιμότητας και της αποτελεσματικότητας πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, στην 
αποθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου, στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης.  Θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  κυρίως από την μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αερίων ρύπων, ως αποτέλεσμα της προώθησης αλλαγών στον τρόπο διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και του 
πληθυσμού. Η αναμενόμενη μείωση του στόλου των βενζινοκίνητων οχημάτων με αντίστοιχη αύξηση των υβριδικών και των ηλεκτροκίνητων θα έχει επίσης 
θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η αύξηση του στόλου των ηλεκτρικών οχημάτων (η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των 
μεταφορών θα αγγίξει τις 91 GWh in 2030 που αντιστοιχεί στο 1.4% της συνολικής ηλεκτρικής ζήτησης) θα ασκήσει πιέσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μεγάλη 
διείσδυση όμως των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής 
ενέργειας.   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π10.Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
των προτεινόµενων παρεµβάσεων στο 
ακουστικό περιβάλλον 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αφού τα μέτρα που προτείνονται θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και συνεπώς του κυκλοφοριακού περιβαλλοντικού θόρυβου. Η κατασκευή των έργων υποδομής 
θα έχει σε τοπικό επίπεδο αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως θα είναι μικρές και με τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα μπορούν να εξαλειφθούν. .   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον, αφού τα μέτρα που προτείνονται θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και συνεπώς του κυκλοφοριακού περιβαλλοντικού θόρυβου. Η κατασκευή των έργων υποδομής 
θα έχει σε τοπικό επίπεδο αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες όμως θα είναι μικρές και με τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα μπορούν να εξαλειφθούν. .   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων 
των προτεινόµενων παρεµβάσεων στην αξία 
της ακίνητης περιουσίας στην ευρύτερη 
περιοχή παρέµβασης (περιορισμός των 
απολλοτριώσεων) 

 ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική 
χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών 
υποδοµών καθώς και των πόρων για την 
ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή 
επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

 Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Το υφιστάμενο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται σήμερα κυρίως από επιβατηγά οχήματα, με πολύ περιορισμένη χρήση από τα Μαζικά Μέσα Μεταφοράς. Άλλοι 
βιώσιμοι τρόποι διακίνησης (περπάτημα, χρήση του ποδηλάτου) είναι επίσης περιορισμένοι. Τα προτεινόμενα μέτρα του πακέτου στοχεύουν στην στροφή προς 
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς έχοντας θετικές επιπτώσεις στα υλικά αγαθά.    

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Αναμένεται θετική επίπτωση, στην αξία της γης και της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, ως αποτέλεσμα του  
κλεισίματος/αποκατάστασης των  χώρων  ανεξέλεγκτης  διάθεσης απορριμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ανεξέλεγκτων χωματερών στην Κύπρο 
οι οποίες θα αποκατασταθούν οι η επίπτωση αυτού του πακέτου των μέτρων σε τοπικό επίπεδο θα είναι σημαντική. Το πακέτο των μέτρων σε τοπικό επίπεδο 
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.36 

 

Πίνακας 9.6:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

 

 

Δ. Μεταφορές  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 Π12. Τοπίο 

 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης 
προστασίας και ευαισθησίας,  

 Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου 
κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού τα μέτρα αφορούν 
παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες κυρίως ευρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Επιπλέον, ως μέρος των προτεινόμενων έργων 
υποδομής προβλέπεται να φυτευτούν δέντρα και βλάστηση και να γίνει τοπιοτέχνηση δημόσιων δρόμων και χώρων πρασίνου. δημιουργώντας 
αισθητικά όμορφους δρόμους, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν όλες τις αναγκαίες υποδομές για την σωστή περιβαλλοντική διαχείριση (δίκτυο ομβρίων, 
συλλογή απορριμμάτων, ηχοπετάσματα, κτ.). 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού τα μέτρα αφορούν 
παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες κυρίως ευρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Επιπλέον, ως μέρος των προτεινόμενων έργων 
υποδομής προβλέπεται να φυτευτούν δέντρα και βλάστηση και να γίνει τοπιοτέχνηση δημόσιων δρόμων και χώρων πρασίνου. δημιουργώντας 
αισθητικά όμορφους δρόμους, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν όλες τις αναγκαίες υποδομές για την σωστή περιβαλλοντική διαχείριση (δίκτυο ομβρίων, 
συλλογή απορριμμάτων, ηχοπετάσματα, κτ.). 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π13. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη 
ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων 
και άλλων χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων 
των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί 
να βρεθούν κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος) – αποφυγή ζημιών, 

 Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς. Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση 
ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Τα μέτρα του πακέτου αυτού αναμένεται να βελτιώσουν και την ευκολία πρόσβασης σε  χώρους σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (τα προβλεπόμενα δίκτυα ποδηλασίας και δημόσιων συγκοινωνιών, οι πεζοδρομήσεις, θα επιτρέψουν σε 
περισσότερους ανθρώπους να μετακινούνται με γρήγορο, ασφαλή και άνετο τρόπο στους χώρους των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων, 
εξασφαλίζοντας ότι οι χώροι αυτοί θα είναι προσβάσιμοι από όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. 
   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς. Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση 
ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Τα μέτρα του πακέτου αυτού αναμένεται να βελτιώσουν και την ευκολία πρόσβασης σε  χώρους σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (τα προβλεπόμενα δίκτυα ποδηλασίας και δημόσιων συγκοινωνιών, οι πεζοδρομήσεις, θα επιτρέψουν σε 
περισσότερους ανθρώπους να μετακινούνται με γρήγορο, ασφαλή και άνετο τρόπο στους χώρους των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων, 
εξασφαλίζοντας ότι οι χώροι αυτοί θα είναι προσβάσιμοι από όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.37 

 

Πίνακας 9.7:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Ε. Ψύξη και θέρμανση 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να 
γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα 

συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και 

θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) 

στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως 

από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

9.79 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. 

GJ σε 3.75 εκ. GJ. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται στο 

Εναλλακτικό Σενάριο οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα 

Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

8.90 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. 

GJ σε 3.51 εκ. GJ. 

 

Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32.% το 2021 σε 39.4% το 

2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

Π1. Βιοποικιλότητα 
 Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας και η αποφυγή απώλειας 
οικοσυστηµάτων, 

 Αποφυγή διάσπασης και κατακερματισμού 
βιοτόπων και φυσικών περιοχών 
(διατήρηση της συνοχής των οικοτόπων 
στις προστατευόμενες περιοχές)   

 Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα 
και στην πανίδα, στις φυσικές περιοχές και 
στα προστατευόµενα είδη 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στην βιοποικιλότητα αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες,  αφού τα νέα έργα τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή την εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Θετική 
επίπτωση αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της μείωσης 
της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση της 
διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στην βιοποικιλότητα αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες,  αφού τα νέα έργα τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή την εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Θετική 
επίπτωση αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της μείωσης 
της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση της 
διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών. 
 
 Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή  
 

Π2. Χλωρίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των 
απειλούμενων ειδών  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού και της 
δυνατότητας εξάπλωσης των ενδημικών 
ειδών,   

 Διατήρηση και / ή αύξηση του συνολικού 
αριθμού των φυτικών ειδών 

 Διατήρηση και / ή αύξηση της συνολικής 
έκτασης δασικών οικοσυστημάτων 

Π3. Πανίδα 
 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των 
απειλούμενων ειδών 
(συμπεριλαμβανομένων των βιοτόπων που 
διαβιούν),  

 Αποφυγή μείωσης του αριθμού των 
ενδημικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων 
των βιοτόπων που διαβιούν) 

Π4. Πληθυσμός 
 ∆ιασφάλιση της πληθυσµιακής αύξησης 
µέσα σε ένα βιώσιµο περιβάλλον,  

 Μείωση της θνησιμότητας και αύξηση του 
μέσου προσδόκιμου ζωής (βελτίωση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις 
παραμέτρους αυτές),  

 Βελτίωση πρόσβασης και προσβασιµότητας 
στην εργασία, εκπαίδευση, αγορές, 
υπηρεσίες, αναψυχή 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Τα έργα του πακέτου αναμένεται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς η υλοποίηση των έργων θα δημιουργήσει συνθήκες απασχόληση για μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα τονωθεί παράλληλα και ο κλάδος της παραγωγής και διανομής ενέργειας δημιουργώντας νέες θέσεις 
εργασίας. Επίσης, πέρα από τη φάση κατασκευής των έργων, η λειτουργία τους και οι ανάγκες συντήρησης θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εξειδικευμένης εργασίας, 
βελτιώνοντας του δείκτες της απασχόλησης και της πρόσβασης στην εργασία. Επίσης, θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και των 
αέριων ρύπων, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή ρύπανσης υδάτων, εδάφους, 
ατμόσφαιρας). Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που 
αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Η διείσδυση των ΑΠΕ θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες 
θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής. Τα έργα του πακέτου αναμένεται να μειώσουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, και συνεπώς θα συνεισφέρουν στην 
μείωση του μεγέθους του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας. 
    

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Τα έργα του πακέτου αναμένεται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, καθώς η υλοποίηση των έργων θα δημιουργήσει συνθήκες απασχόληση για μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα τονωθεί παράλληλα και ο κλάδος της παραγωγής και διανομής ενέργειας δημιουργώντας νέες θέσεις 
εργασίας. Επίσης, πέρα από τη φάση κατασκευής των έργων, η λειτουργία τους και οι ανάγκες συντήρησης θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εξειδικευμένης εργασίας, 
βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο του δείκτες της απασχόλησης και της πρόσβασης στην εργασία. Θετική  επίσης επίπτωση ως αποτέλεσμα της περαιτέρω μείωσης 
των αερίων του θερμοκηπίου και των αέριων ρύπων, αφού θα συμβάλει θετικά στον τομέα της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (αποφυγή 
ρύπανσης υδάτων, εδάφους, ατμόσφαιρας). Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση δράσεων (π.χ. επέκταση του ηλεκτρικού 
δικτύου, εισαγωγή φυσικού αερίου) και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των πολιτών. Η διείσδυση των ΑΠΕ θα συμβάλει θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Θα επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής   

 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μεγάλη Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.38 

 

Πίνακας 9.7:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Ε. Ψύξη και Θέρμανση 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να 
γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα 

συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και 

θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) 

στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως 

από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

9.79 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. 

GJ σε 3.75 εκ. GJ. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται στο 

Εναλλακτικό Σενάριο οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα 

Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1¨ 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

8.90 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. 

GJ σε 3.51 εκ. GJ. 

 

Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32.% το 2021 σε 39.4% το 

2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

 

Π5. Ανθρώπινη Υγεία 
 Περιορισμός της έκθεσης του πληθυσμού 
σε περιβαλλοντικό κίνδυνο 
(ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων, του εδάφους, των αέριων 
εκπομπών και του περιβαλλοντικού 
θορύβου που προκαλούνται από την 
υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου και 
που είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία), 

 Βελτίωση της ανθρώπινης υγείας µε 
αναβάθµιση ποιότητας αέρα, ευκολότερη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και αυξηµένη 
δυνατότητα εµπλοκής σε φυσική 
δραστηριότητα.  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την 
σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε 
περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), 
βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως 
αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Τα μέτρα θα συμβάλουν 
θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα 
επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική  - μικρή Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Θετική  επίπτωση ως αποτέλεσμα της μεγάλης διείσδυσης των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας. Τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την 
σημαντική μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων, αφού θα περιοριστεί η έκθεση του πληθυσμού σε 
περιβαλλοντικούς κινδύνους (μείωση έκθεσης του πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς κινδύνους λόγω από την ρύπανση του περιβάλλοντος), 
βελτιώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η υλοποίηση του εξεταζόμενου πακέτου μέτρων συμβάλει στην υλοποίηση 
δράσεων και στη δημιουργία των απαιτούμενων βασικών υποδομών που αναμένεται να συμβάλουν θετικά στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ως 
αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και της βελτίωσης της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Τα μέτρα θα συμβάλουν 
θετικά στην μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου συμβάλλοντας επίσης θετικά στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Θα 
επηρεαστούν με θετική επίπτωση οι παράγοντες θνησιμότητα και μέσο προσδόκιμο ζωής.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική  - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π6. Έδαφος 
 Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και η 
διαφύλαξη της ποσότητας και της 
ποιότητας του εδάφους, 

 Διατήρηση της έκτασης καλλιεργούμενης 
γης, 

 Προστασία των εδαφών από την 
διάβρωση, 

 Διαφύλαξη της οργανικής ύλης στο έδαφος 
(αποφυγή φαινομένων ερημοποίησης), 

  Χρήσεις γης, αλλαγή χρήσης γης, 
δασοπονία (LULUCF) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στο έδαφος αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες, αφού τα νέα έργα τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή στην εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Θετική 
επίπτωση αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της μείωσης 
της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση της 
διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 
Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στην βιοποικιλότητα αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες,  αφού τα νέα έργα τα οποία 
περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή στην εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. Θετική 
επίπτωση αναμένεται από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της μείωσης 
της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση της 
διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών. 
 
 Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή  
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.39 

 

Πίνακας 9.7:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Ε. Ψύξη και Θέρμανση 

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
  
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να 
γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα 

συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και 

θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) 

στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως 

από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

9.79 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. 

GJ σε 3.75 εκ. GJ. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται στο 

Εναλλακτικό Σενάριο οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα 

Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1¨ 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

8.90 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. 

GJ σε 3.51 εκ. GJ. 

 

Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32.% το 2021 σε 39.4% το 

2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

 Π7. Ύδατα 
Η ελαχιστοποίηση της ρύπανσης των 
υδάτων (διατήρηση και βελτίωση 
ποιότητας υπόγειων, θαλάσσιων και 
επιφανειακών υδάτων) και της διάσπασης 
του υδρογραφικού δικτύου κατά την 
υλοποίηση και λειτουργία των 
ενεργειακών υποδοµών   
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
 Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στα επιφανειακά και υπόγεια νερά αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες, αφού τα νέα έργα 

τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή στην εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. 
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της 
μείωσης της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση 
της διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και τις πλημμύρες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων,  όπως  αυτή εκτιμήθηκε σ τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας, η υλοποίηση των έργων του Σχεδίου δεν αναμένεται να επιβαρύνει περισσότερο  την κατάστασή 
τους. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 Κατά την κατασκευή και λειτουργία οι επιπτώσεις  στα επιφανειακά και υπόγεια νερά αναμένεται να είναι μικρές έως ασήμαντες,  αφού τα νέα έργα 
τα οποία περιλαμβάνονται στο σενάριο αυτό αναφέρονται κυρίως σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ στο κτιριακό απόθεμα της χώρας ή στην εφαρμογή μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα και αναφέρονται στα τεμάχια όπου θα γίνει η 
κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. 
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις από την  μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων ως αποτέλεσμα : α) της 
μείωσης της ζήτησης της ενέργειας (ηλεκτρική και ψύξη / θερμότητα) και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, και β) αύξηση 
της διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών από την διάβρωση και τις πλημμύρες. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των  επιφανειακών  και  υπογείων  υδάτων,  όπως  αυτή εκτιμήθηκε σ τα εγκεκριμένα Ολοκληρωμένα Σχέδια 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας, η υλοποίηση των έργων του Σχεδίου δεν αναμένεται να επιβαρύνει περισσότερο  την κατάστασή 
τους. 
 
 Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 

Π8. Αέρας 
 Μείωση των αέριων εκποµπών και 
σωµατιδίων που προκύπτουν από την 
υλοποίηση των μέτρων του Σχεδίου, 

 Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
σε κατοικημένες περιοχές (τήρηση των 
οριακών τιμών συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων στα αστικά κέντρα) 

 
 
 
 
 
 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Μεγάλης κλίμακας μείωση των αερίων ρύπων ως αποτέλεσμα των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  τα άλλα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, 
τοπικές, βραχυπρόθεσμες και προσωρινές και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η 
φέρουσα ικανότητα της ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Μεγάλης κλίμακας μείωση των αερίων ρύπων ως αποτέλεσμα των ενεργειακών τεχνολογιών του Σεναρίου αυτού μαζί με  τα άλλα μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας. Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών των έργων υποδομής,  θα προκληθούν άμεσες, μικρής έντασης, 
τοπικές, βραχυπρόθεσμες και προσωρινές και αναστρέψιμες με την λήψη κατάλληλων μέτρων επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Η 
φέρουσα ικανότητα της ατμόσφαιρας δεν θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του σχεδίου (κατασκευή και λειτουργία).      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μεγάλη Θετική Πιθανή Μεγάλη Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.40 

 

Πίνακας 9.7:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

Ε. Ψύξη και Θέρμανση  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να 
γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα 

συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και 

θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) 

στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως 

από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

9.79 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. 

GJ σε 3.75 εκ. GJ. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται στο 

Εναλλακτικό Σενάριο οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα 

Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1¨ 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

8.90 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. 

GJ σε 3.51 εκ. GJ. 

 

Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32.% το 2021 σε 39.4% το 

2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

Π9. Κλιματικές Αλλαγές 
 Μείωση του συνόλου των αέριων 
εκποµπών του θερµοκηπίου σε 
ισοδύναμους τόνους CO2, που προκύπτουν 
από την  υλοποίηση των μέτρων του 
Σχεδίου, 

 Εξοικονόµηση ενέργειας και καυσίµων και 
αύξηση εκµετάλλευσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 

 Μείωση των εκπομπών CO2, CH4, N2O, 
HFCs / PFCs  

 Εξορθολογισμός των επί μέρους ποσοστών 
συμμετοχής του κάθε τομέα (Ενέργεια, 
Βιομηχανία, Αγροτική παραγωγή, Στερεά 
Απόβλητα, Μεταφορές) 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  από την διείσδυση των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα. 
Το αποτύπωμα CO2 eq όλων των μέτρων είναι θετικό αφού οι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και 
αντικατάστασή τους με παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον εξορθολογισμό του ποσοστού 
συμμετοχής του τομέα της «ψύξης / θέρμανσης» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική – μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

Θετική επίπτωση, από τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου  από την ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας 
στον κτιριακό τομέα. Το αποτύπωμα CO2 eq όλων των μέτρων είναι θετικό αφού οι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών 
καυσίμων και αντικατάστασή τους με παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα το πακέτο των μέτρων θα συμβάλει στον εξορθολογισμό του 
ποσοστού συμμετοχής του τομέα της «ψύξης / θέρμανσης» στο σύνολο  των εκπεμπόμενων αερίων του   θερμοκηπίου.      

 

Π10.Περιβαλλοντικός θόρυβος 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων στο ακουστικό περιβάλλον 

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας 
αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. Αναμένεται μικρή τοπικής κλίμακας 
αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου οι οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.  
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π11. Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων στην αξία της ακίνητης 
περιουσίας στην ευρύτερη περιοχή 
παρέµβασης (περιορισμός των 
απολλοτριώσεων) 

 ∆ιαχείριση, συντήρηση και αποτελεσµατική 
χρήση των υπαρχουσών ενεργειακών 
υποδοµών καθώς και των πόρων για την 
ανάπτυξη νέων υποδοµών, µε αποτροπή 
επεµβάσεων σε υλικά περιουσιακά 
στοιχεία, 

 Βέλτιστη κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε 
πολίτες ή επιχειρήσεις  

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Αναμένεται να επηρεαστεί θετικά η αξία της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς τα μέτρα του πακέτου αυτού 
περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μαζί με την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ για την ψύξη / θέρμανση. Επίσης δεν 
αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Αναμένεται να επηρεαστεί θετικά η αξία της ακίνητης περιουσίας από την υλοποίηση του πακέτου των μέτρων, καθώς τα μέτρα του πακέτου αυτού 
περιλαμβάνουν την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μαζί με την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ για την ψύξη / θέρμανση. Επίσης δεν 
αναμένεται ουσιαστική διαφοροποίηση της κατανομή δημοσίων εκτάσεων σε πολίτες ή επιχειρήσεις.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Θετική - μέτρια Θετική Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.41 

 

Πίνακας 9.7:   ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Συνέχεια) 

 

Ε. Ψύξη και Θέρμανση  

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο μέτρων 
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα περιγράφονται στην συνέχεια, ώστε να μπορέσει να 
γίνει η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 - Ισχύοντα Μέτρα 
 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ και των αντλιών θερμότητας στον κτιριακό τομέα 

συνεισφέρει στην μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα της ψύξης και 

θέρμανσης. Η μεγάλη αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) 

στην ψύξη και θέρμανση (από 32.6% το 2021 σε 39% το 2030) οφείλεται κυρίως 

από την διείσδυση των ηλιακών τεχνολογιών και των αντλιών θερμότητας. 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

9.79 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.88 εκ. GJ σε 6.62 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.16 εκ. GJ σε 2.12 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.04 εκ. GJ σε 1.33 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 3.01 εκ. 

GJ σε 3.75 εκ. GJ. 

 

Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα 

 
Τα επιπρόσθετα μέτρα για Ψύξη και Θέρμανση που προνοούνται στο 

Εναλλακτικό Σενάριο οδηγούν σε μείωση της ενεργειακής ζήτησης του τομέα 

Ψύξη – Θέρμανση κατά 4% σε σχέση με το Εναλλακτικό Σενάριο 1¨ 

 

Ως αποτέλεσμα η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει από 7.83 εκ. GJ σε 

8.90 εκ. GJ to 2030, η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης / LFO / diesel 

μειώνεται από 6.84 εκ. GJ σε 6.45 εκ. GJ, η κατανάλωση του pet coke 

μειώνεται από 3.15 εκ. GJ σε 2.15 εκ. GJ, η κατανάλωση βιομάζας αυξάνεται 

από 1.03 εκ. GJ σε 1.27 εκ. GJ, και η ηλιακή ενέργεια αυξάνεται από 2.98 εκ. 

GJ σε 3.51 εκ. GJ. 

 

Το μερίδιο των ΑΠΕ (κυρίως ΦΒ συστήματα) στην ψύξη και θέρμανση αυξάνει 

ακόμη περισσότερο σε σχέση με το Σενάριο 1, από 32.% το 2021 σε 39.4% το 

2030) λόγω της μεγαλύτερης διείσδυσης των ηλιακών τεχνολογιών και των 

αντλιών θερμότητας. 

 

Π12. Τοπίο 
 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
επιπτώσεων στο φυσικό, αισθητικό και 
πολιτιστικό χαρακτήρα του τοπίου, 
ειδικότερα σε περιπτώσεις αυξηµένης 
προστασίας και ευαισθησίας,  

 Αποφυγή κατακερµατισµού του τοπίου 
κατά την υλοποίηση και λειτουργία έργων 
ενεργειακών υποδοµών   

Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού τα μέτρα αφορούν την 
εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια, τα οποία κυρίως ευρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ελήφθησαν 
υπόψη οι πρόνοιες της Πολεοδομίας για την τοποθέτηση των ΦΒ κυψελών ώστε να μην αλλοιώνουν την αισθητική του περιβάλλοντος. 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο τοπίο, ή στο ανάγλυφο αφού τα μέτρα αφορούν την 
εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια, τα οποία κυρίως ευρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ελήφθησαν 
υπόψη οι πρόνοιες της Πολεοδομίας για την τοποθέτηση των ΦΒ κυψελών ώστε να μην αλλοιώνουν την αισθητική του περιβάλλοντος. 
 
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Ασήμαντη Ασήμαντη Πιθανή Μέτρια Μικρή 
 

Π13. Πολιτιστική Κληρονομιά 
 Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη 
ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων 
και άλλων χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων 
των αρχαιολογικών ευρημάτων που μπορεί 
να βρεθούν κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος) – αποφυγή ζημιών, 

 Ενίσχυση της προσβασιµότητας σε χώρους 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 1 – Ισχύοντα Μέτρα 
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού  τα μέτρα αφορούν την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν όταν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
αφορούν κτίρια που γειτνιάζουν  με μνημεία  πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ή γίνονται στα ίδια τα μνημεία. Με την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι μικρές.  Η μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 
άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία αποδέκτη 

Μικρή Μικρή/Μέτρια Πιθανή Μέτρια / Μεγάλη Μέτρια 

 
Εναλλακτικό Σενάριο 2 – Προγραμματιζόμενα Μέτρα  
Η υλοποίηση του πακέτου του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χώρους και μνημεία πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς, αφού  τα μέτρα αφορούν την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν όταν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ 
αφορούν κτίρια που γειτνιάζουν  με μνημεία  πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ή γίνονται στα ίδια τα μνημεία. Με την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων προστασίας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων οι όποιες επιπτώσεις θα είναι μικρές.  Η μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου και των άλλων αέριων ρύπων θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην διατήρηση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων και 
άλλων χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος ως αποτέλεσμα της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.   
 

Επίπτωση Συνέπεια Πιθανότητα Δριμύτητα Ευαισθησία από δέκτη 

Μικρή Μικρή/Μέτρια Πιθανή Μέτρια / Μεγάλη Μέτρια 
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9.2.2 Συνόψιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 
Σε στρατηγικό επίπεδο, συνοψίζοντας την αξιολόγηση όλων των μέτρων των δύο σεναρίων 
(ισχύοντα μέτρα και προγραμματισμένες  πολιτικές και μέτρα) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ένωσης για 
την Ενέργεια, προκύπτει ότι το σενάριο των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι το 
προτιμητέο  σενάριο το οποίο επιτρέπει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ που αφορούν στη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού.  
 
Μπορεί να οδηγήσει σε: 
 

 Χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (14% χαμηλότερες το 2030 σε σύγκριση 

με το 2005, σε αντίθεση με μόλις 3% μείωση εκπομπών στο σενάριο με ισχύοντα μέτρα). 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 7 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, σε αντίθεση με τη μη 

συμμόρφωση στο σενάριο με τα ισχύοντα μέτρα. 

 Βελτίωση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα φθάσει το 30% 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 και θα οδηγήσει στη συμμόρφωση με τον 

αντίστοιχο στόχο σε επίπεδο ΕΕ, σε αντίθεση με το 20.7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα που δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της δέσμευσης σε επίπεδο ΕΕ, 

 Επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την επίτευξη μεριδίου 14% των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2030, έναντι μόλις 7 % στο σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα 

 Βελτίωση της ποιότητας του αέρα χάρη στη μείωση των εκπομπών ρύπων NOx, PM και SO2 

κατά 4.3%, 6.8% και 38.5% αντίστοιχα το 2030 σε σύγκριση με το σενάριο με τα ισχύοντα 

μέτρα, οδηγώντας σε λιγότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στον πληθυσμό της Κύπρου , 

μείωση των πρόωρων θανάτων που οφείλονται στη ρύπανση και μείωση των οικονομικών 

ζημιών που οφείλονται στην υγεία κατά 23.5 εκατομμύρια ευρώ το 2016.  

 

 Τα συνολικά αποτελέσματα  της περιβαλλοντικής αξιολόγησης συνοψίζονται στον Πίνακα  9.8, 
από τον οποίο προκύπτει ότι το σενάριο των προγραμματισμένων πολιτικών και μέτρων είναι 
το προτιμητέο  σενάριο το οποίο επιτρέπει στην Κύπρο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ που αφορούν στη συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις κλίμα που απορρέουν από τη 
συμφωνία του Παρισιού, με τις μικρότερες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις 
μεγαλύτερες θετικές:  
 
 

 9 παράμετροι είχαν θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το οποίο είναι αναμενόμενο λόγω της 
περιβαλλοντικής διάστασης όλων των μέτρων, 

 Μικρές αρνητικές επιπτώσεις αναγνωρίστηκαν σε τέσσερεις παραμέτρους, οι οποίες όμως είναι 
αναστρέψιμες με τα κατάλληλα μέτρα (ενότητα 9.3): 
o Βιοποικιλότητα : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα 

της ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 

o Έδαφος : από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 
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o Τοπίο: από την εφαρμογή των έργων υποδομής που περιλαμβάνονται στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας (Interconnector, ΦΒ εγκαταστάσεις, αναβάθμιση ηλεκτρικού 
δικτύου), 

o Πολιτιστική κληρονομιά : μεταφορές  

 Η εφαρμογή των μέτρων δεν συνδέεται με διασυνοριακές επιπτώσεις 
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Πίνακας 9.8:   Συνολική Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
 

  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

Απόβλητα Γεωργικός / 
Κτηνοτροφικός 
Τομέας 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Ψύξη / 
Θέρμανση 

Μεταφορές 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
                                Βελτίωση                                                                               Επιδείνωση 
 
    
 
 
                 μεγάλη      μέτρια    μικρή                                                                μεγάλη    μέτρια  μικρή   ασήμαντη                                                   

ΣΕΝΑΡΙΟ 
1: Με τα ισχύοντα Μέτρα  / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Βιοποικιλότητα           

Αποφυγή απώλειας και 
διατήρηση οικοτόπων – 
διατήρηση και αύξηση 
του συνολικού αριθμού 
φυτικών ειδών – 
αποφυγή μείωσης 
απειλούμενων και 
ενδημικών ειδών 

          

2 Πληθυσμός           

Κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά  
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3 Υγεία των κατοίκων           

Βελτίωση της 
ανθρώπινης υγείας / 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής / 
περιορισμός της 
έκθεσης σε κίνδυνο 
 
 

          

4 Έδαφος           

Μείωση των 
επιπτώσεων / 
προστασία από την 
διάβρωση / αποφυγή 
φαινομένων 
ερημοποίησης  

          

5 Ύδατα           

Μείωση της ρύπανσης 
 

          

6 Αέρας           

Τήρηση οριακών τιμών 
συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων 

          

7 Κλιματικές αλλαγές           

Μείωση εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου / 
εξορθολογισμός των 
επί μέρους ποσοστών 
κάθε τομέα 
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8 Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος 

          

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

          

9 Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 

          

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων στην αξία 
της γης / Βέλτιστη 
διαχείριση ενεργειακών 
υποδομών 
 

          

10 Τοπίο           

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

          

11 Πολιτιστική 
κληρονομιά 

          

 Διατήρηση, προστασία, 
ανάδειξη / ενίσχυση 
προσβασιμότητας 
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9.3. Προτάσεις Μέτρων Μετριασμού των Επιπτώσεων 

9.3.1  Αναγκαιότητα λήψης μέτρων  

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, έχει 
προσδιορίσει μια σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες είναι αναστρέψιμες με 
την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους: μέτρα που θα επιτυγχάνουν 
τον περιορισμό ή εξάλειψη των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων ενώ παράλληλα θα 
συμβάλλουν στην  ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων, οι οποίες είναι άμεσα 
συσχετισμένες με την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Τα μέτρα 
αυτά αναλύονται στην συνέχεια.  
 
Γενική κατευθυντήρια γραμμή για την εφαρμογή του ΕΣΔΕΚ είναι η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας η οποία αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και 
Σχεδίων / Προγραμμάτων σύμφωνα με τους νόμους: 

 

 Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 
του 2018 (Ν. 127(Ι)/2018), 

 Νόμος για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον ορισμένων σχεδίων 
και/ή προγραμμάτων (N. 102(Ι)/2005). 

 
Οι οποίοι προνοούν ότι ανάλογα με την περιβαλλοντική κατάταξη και το στάδιο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να εκπονούνται οι απαιτούμενες Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στις οποίες θα γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των 
πιθανά σημαντικών επιπτώσεων από τις εργασίες κατασκευής και λειτουργίας των 
επιμέρους έργων και θα περιγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα  μέτρα, οι  όροι 
και οι  περιορισμοί  που πρέπει να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων. 
Κατά την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών η επιλογή της βέλτιστης 
περιβαλλοντικά λύσης και η ενσωμάτωση μέτρων και όρων ελαχιστοποίησης των 
αναμενόμενων επιπτώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. 
 
Επιπρόσθετα, για τα έργα και σχέδια/προγράμματα που χωροθετούνται εντός των 
γεωγραφικών ορίων των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 θα 
πρέπει να εκπονείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), η οποία θα 
εξετάζει τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στα είδη και τα ενδιαιτήματα σύμφωνα με 
τους καθορισμένους στόχους διατήρησης της κάθε προστατευόμενης περιοχής. 
 
Η υλοποίηση οποιουδήποτε έργου ή σχεδίου /προγράμματος δεν μπορεί να προχωρήσει, 
εάν στην βάση της αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η 
περιβαλλοντική Αρχή δεν έχει εκδώσει θετική περιβαλλοντική γνωμάτευση.  
 
Σημαντική επίσης είναι, η παρακολούθηση όχι μόνον της εφαρμογής των όρων της 
περιβαλλοντικής γνωμάτευσης αλλά και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 
στην διαφύλαξη της καλής κατάστασης του περιβάλλοντος. Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για την ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης, είναι η συμπερίληψη στους όρους 
της περιβαλλοντικής  γνωμάτευσης, της υποχρέωσης εκ μέρους του ιδιοκτήτη του έργου 
ή σχεδίου / προγράμματος, της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/all/1099A8F67637541FC22582F10037BDC0/$file/127(%CE%99)2018-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf?openelement
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Διαχείρισης τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της 
λειτουργίας.  
 
Στην συνέχεια παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το προτεινόμενο Σχέδιο Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, η φιλοσοφία του οποίου είναι τα μέτρα να επιτυγχάνουν τον περιορισμό ή 
εξάλειψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου εμφανίζονται, ενώ 
παράλληλα να ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι άμεσα συσχετισμένες με 
τη αποτελεσματικότητα των μέτρων που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΔΕΚ για την μείωση 
των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 
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Πίνακας 9.9:   Μέτρα Αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

Απόβλητα Γεωργικός / 
Κτηνοτροφικός 
Τομέας 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Ψύξη / 
Θέρμανση 

Μεταφορές 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
1: Με τα ισχύοντα Μέτρα  / 2: Με τις προγραμματισμένες πολιτικές και Μέτρα 

1 Βιοποικιλότητα 
Αποφυγή απώλειας και 
διατήρηση οικοτόπων – 
διατήρηση και αύξηση 
του συνολικού αριθμού 
φυτικών ειδών – 
αποφυγή μείωσης 
απειλούμενων και 
ενδημικών ειδών 

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων 
περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., 

 Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή 
κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, 

 Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών Υποβάθρου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση και 
σήμανση των οικοτόπων προτεραιότητας, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, των σημαντικών 
ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας (φωλιές, θέσεις αναπαραγωγής και τροφοληψίας),    πριν   την   έναρξη   
της   φάσης   κατασκευής,   καθορίζοντας και τα μέτρα προστασίας τους κατά την φάση της 
κατασκευής, 

 Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ)  

2 Πληθυσμός 
Κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά  

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών, 

 Αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων που προγραμματίζονται τα έργα 

3 Ανθρώπινη Υγεία 
Βελτίωση της 
ανθρώπινης υγείας / 
βελτίωση της 
ποιότητας ζωής / 
περιορισμός της 
έκθεσης σε κίνδυνο 

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή οικισμών, 

 Αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού των κοινοτήτων που προγραμματίζονται τα έργα, 

 

4 Έδαφος  Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών όπου το έδαφος 
παρουσιάζει προβλήματα ευστάθειας και διάβρωσης ανάλογα με τους γεωλογικούς σχηματισμούς της 
περιοχής, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την περιορισμό τις κάλυψης του εδάφους 
από τις εγκαταστάσεις των έργων, 

 Επαναχρησιμοποίηση των χωματουργικών υλικών που προκύπτουν από τις εργασίες διαμόρφωσης του 
χώρου και τις εκσκαφές,  στο μέγιστο δυνατόν και διάθεση της περίσσειας των χωματουργικών 
υλικών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις; 

 Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

Μείωση των 
επιπτώσεων / 
προστασία από την 
διάβρωση / αποφυγή 
φαινομένων 
ερημοποίησης  

5 Ύδατα  Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή επηρεασμού των 
επιφανειακών και υπόγειων νερών, 

 Να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις από τα όρια υδατορεμάτων και εφόσον απαιτείται να 
εκπονούνται οι μελέτες οριοθέτησης σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΑΥ προκειμένου   να   μην   
παρεμποδίζεται   η   φυσική   επιφανειακή   απορροή   και η αποστράγγιση 

Μείωση της ρύπανσης 
 

6 Αέρας 
Τήρηση οριακών τιμών 
συγκέντρωσης 
ατμοσφαιρικών ρύπων 

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Τήρηση των ορίων εκπομπής. 

 Εφαρμογή μέτρων που προτείνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα στην Κύπρο» και μέτρων τα οποία αναφέρονται στην Έκθεση για τα Ετήσια Ανώτατα Όρια 
Εκπομπών  των  Ατμοσφαιρικών  Ρύπων  στην Ατμόσφαιρα της Κύπρου, 

 Προγράμματα προώθησης των μέσων μαζικής μεταφοράς και άλλων βιώσιμων μέτρων μετακίνησης, 

 Ετοιμασία ολοκληρωμένου Σχεδίου Κυκλοφοριακής Διαχείρισης (ΣΜΠΕ) 

7 Κλιματικές αλλαγές  Προγράμματα  ενημέρωσης  των   καταναλωτών  και χρηστών  του  Ηλεκτρικού Συστήματος  σε  
σχετικά  με  τις πρακτικές   εξοικονόμησης   ενέργειας   με   στόχο   τη   μείωση   της   κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Προώθηση των έργων ΑΠΕ, 

 Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ 

 Περιορισμός των συμβατικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Έλεγχοι των ρυπογόνων βιομηχανιών και άλλων χρήσεων/δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί ότι 
πληρούνται οι όροι των αδειών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 

 Τα μέτρα για την προσαρμογή των έργων στην κλιματική αλλαγή να συνδέονται με τους όρους των 
αδειών οποιουδήποτε νέου έργου στην περιοχή και να επιβάλλονται από τις Αρμόδιες Αρχές, 

 Εφαρμογή   μέτρων   που       προτείνονται   στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Μείωση των Εκπομπών 
των Αερίων του Θερμοκηπίου βάσει της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ 

Μείωση εκπομπών 
αερίων του 
θερμοκηπίου / 
εξορθολογισμός των 
επί μέρους ποσοστών 
κάθε τομέα 

8 Περιβαλλοντικός 
Θόρυβος 

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Για τα έργα εντός  προστατευόμενων περιοχών να λαμβάνεται μέριμνα  ώστε κατά το δυνατόν οι 
κατασκευαστικές εργασίες να πραγματοποιούνται εκτός εποχής αναπαραγωγής και φωλεασμού της 
ορνιθοπανίδας (Μάρτιος – Ιούνιος). Επιπλέον, συνιστάται η παρακολούθηση του θορύβου πριν και 
κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής εντός και στα όρια του γηπέδου επέμβασης παράλληλα με τις 
εργασίες πεδίου για την ορνιθοπανίδα, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

9 Υλικά περιουσιακά 
στοιχεία 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή περιοχών: γεωργικής γης 
υψηλής παραγωγικότητας, υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με έντονη τουριστική ανάπτυξη 
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Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων στην αξία 
της γης / Βέλτιστη 
διαχείριση ενεργειακών 
υποδομών 

 Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

10 Τοπίο  Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή των προστατευόμενων 
περιοχών, οικοτόπων προτεραιότητας, κτλ., 

 Εκπόνηση Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) για τα έργα που χωροθετούνται εντός ή 
κοντά προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000, 

 Αυστηρότερη     εφαρμογή     της     Ευρωπαϊκής 

 Εφαρμογή της Σύμβασης  για  το  Τοπίο,   

 Ετοιμασία Χωροθετικής Πολιτικής για τα ΦΒ έργα, λαμβανομένου υπόψιν του μεγάλου μεγέθους 
ανάπτυξής τους που προνοείται από το ΕΣΔΕΚ (ΣΜΠΕ) 

Ελαχιστοποίηση 
επιπτώσεων 

11 Πολιτιστική 
κληρονομιά 

 Εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης – παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 
κατά το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας – Εφαρμογή ΣΠΔ κατά την κατασκευή και λειτουργία, 

 Να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή χωροθέτησης των έργων εντός 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 

 Τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

 Σε περίπτωση εντοπισμού   αρχαιοτήτων   οι   εργασίες   θα   πρέπει   να   διακόπτονται   και   να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατόπιν υπόδειξης του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

Διατήρηση, προστασία, 
ανάδειξη / ενίσχυση 
προσβασιμότητας 
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9.4. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 

Ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων προγραμμάτων που ισχύουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 
στοχεύουν στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης και στην αξιολόγηση 
των επιδόσεων μέσω δεικτών. Πολλοί από αυτούς τους δείκτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του ΕΣΔΕΚ.  Η «Έκθεση για την Κατάσταση του 
Περιβάλλοντος στην Κύπρο 2015», παρέχει πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα 
περιβαλλοντικών θεμάτων και δεικτών, συμπεριλαμβανομένων δεικτών για την ποιότητα 
του ατμοσφαιρικού αέρα, τις χρήσεις της γης, την ποιότητα των υδάτων, του εδάφους, 
της παραγωγής αποβλήτων, και της βιοποικιλότητας. 
 
    
Το προτεινόμενο Πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και οι αντίστοιχοι 
δείκτες, παρουσιάζεται στον Πίνακα 9.11 που ακολουθεί. 
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Πίνακας 9.10:   Δείκτες Παρακολούθησης 
 
 

Περιβαλλοντική Παράμετρος Δείκτης Παρακολούθησης Βάση Δεδομένων 
Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα και Πανίδα Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών οι οποίες θα επηρεαστούν από 

το Σχέδιο   
Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Αφθονία και Κατανομή Επιλεγμένων Ειδών 

 Είδη Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος 

Πληθυσμός Αριθμός απασχολούμενων Στατιστική Υπηρεσία 

Ανθρώπινη Υγεία Προσδόκιμο ζωής Στατιστική Υπηρεσία 

Έδαφος Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Αριθμός αδειών μονάδων αναερόβιας χώνευσης Τμήμα Περιβάλλοντος - ΡΑΕΚ 

 Κάλυψη της γης  

Επιφανειακά και υπόγεια νερά Εκτροπή βιοαποικοδομήσιμων υλικών από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής 

Τμήμα Περιβάλλοντος – Τμήμα 
Αναπτύξεως υδάτων 

 Χρήση υδάτινων πόρων Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

Ατμοσφαιρικός Αέρας Εκπομπές κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές του 
θερμοκηπίου 

Κλιματικοί παράγοντες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές θερμοκρασίες Μετεωρολογική Υπηρεσία 

 Η πρόοδος στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές του 
θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Τάσεις και προβλέψεις των συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

 Ένταση Ενέργειας Υπηρεσία Ενέργειας 

 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 

 Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας 

 Ανανεώσιμες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με την ακαθάριστη εσωτερική 
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κατανάλωση ενέργειας 

 Μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 

 Χρήση καθαρότερων και εναλλακτικών καυσίμων Υπηρεσία Ενέργειας 

 Ζήτηση επιβατικών μεταφορών Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία   

Πολιτιστική κληρονομιά Αριθμός επισκεπτών σε χώρους πολιτιστικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 

 Αριθμός υποδομών πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος Τμήμα Αρχαιοτήτων 
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9.5. Δημόσια Διαβούλευση 

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις και η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους 

είναι ένα βασικό μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης 

των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων (ΜΕΠΚΕ). Οι απαιτήσεις για την 

οργάνωση δημόσιων διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός Σχεδίου, 

απορρέουν από τις πρόνοιες της Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και Οδηγιών, 

αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας, και έτσι αποτελούν απαίτηση και της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, ως κράτους μέλος της Ε.Ε.  

  

9.5.1 Πρότυπα που αφορούν στις διαβουλεύσεις και στην δημοσιοποίηση 

Με την ολοκλήρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα 

με τον Νόμο Ν. 102(Ι)/2005 τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να τύχουν 

διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. 

Για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διαβούλευσης και της 

δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται 

στον Νόμο Ν 102(Ι)/2005 ο οποίος έχει κυρωθεί βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2001/42/ΕΚ.  

 

Η διαδικασία διαβουλεύσεων έχει ως ακολούθως: 
 
Κάθε αρμόδια αρχή που υποβάλλει μελέτη οφείλει, ταυτόχρονα με την υποβολή του 
προκαταρκτικού σχεδίου και/ή προγράμματος και της μελέτης που εκπονείται, σύμφωνα 
με το άρθρο 15, να θέσει τα ανωτέρω έγγραφα στη διάθεση των αρχών που αναφέρονται 
στο άρθρο 14(1) και να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο 
ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και μέσω του διαδικτύου 
γνωστοποίηση με την οποία να ανακοινώνεται: 
 
• η ημερομηνία υποβολής του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και το όνομα του 

υποβάλλοντος αρχή, 
• η φύση του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος,  
• ότι η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ώρες, στα γραφεία της 

Περιβαλλοντικής Αρχής και της αρμόδιας αρχής, 
• ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή απόψεις ή 

παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή επιπτώσεις που ενδέχεται 
να επιφέρει στο περιβάλλον η έγκριση του σχεδίου και/ή προγράμματος εντός 35 
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης. 

 
Ακολούθως, με το πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης η Αρμόδια Αρχή θα είναι σε θέση 

να λάβει απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική έγκριση (Περιβαλλοντική Δήλωση/ 

Απόφαση) του Σχεδίου. 
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Ένα βασικό όργανο διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο της εκπόνησης της 

Αξιολόγησης των Κοινωνικών Επιπτώσεων είναι η προετοιμασία του Δημόσιου Σχεδίου 

Διαβουλεύσεων και Δημοσιοποίησης (ΔΣΔΔ). Οι διαδικασίες προσδιορίζουν μια τεχνικά 

άρτια και κατάλληλη προσέγγιση των διαβουλεύσεων και των ενεργειών δημοσιοποίησης 

των αποτελεσμάτων τους. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι επαρκείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες είναι έγκαιρα διαθέσιμες στους συμμετέχοντες σε αυτή τη πριν και κατά τη 

διάρκεια των διαβουλεύσεων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι σε μορφή 

και μια γλώσσα που είναι κατανοητή και προσιτή στους ενδιαφερόμενους που 

επηρεάζονται ή/και ενδιαφέρονται για το Σχέδιο.   

Αυτές οι διαδικασίες  παρέχουν έναν μηχανισμό για την συνεχή επικοινωνία μεταξύ της 

Αρμόδιας Αρχής και των ενδιαφερομένων φορέων και περιλαμβάνουν:  

 Μια περιγραφή των εθνικών ρυθμιστικών προνοιών αλλά και απαιτήσεων τξς 

Αρμόδιας Αρχής αναφορικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις,  

 Μια ανασκόπηση και καταγραφή των ενδιαφερομένων φορέων,  

 Μια λεπτομερή επισκόπηση/ των δημόσιων διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν,  

 Μια ανασκόπηση  των δραστηριοτήτων δημόσιας διαβούλευσης που θα απαιτηθούν 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου και,  

 Μια ανασκόπηση  των ρόλων και των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή αυτής 

της διαδικασίας.  

Οι διαδικασίες λαμβάνουν επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι επιπλέον ενδιαφερόμενοι 

φορείς μπορεί  να προκύψουν κατά τη διάρκεια του κύκλου υλοποίησης του Σχεδίου. 

Πρέπει επομένως τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες του ΔΣΔΔ, να αναθεωρούνται και 

ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς νέες πληροφορίες έρχονται στο φως. 

 

9.5.2 Στόχοι των Δημόσιων Διαβουλεύσεων και της Δημοσιοποίησης στο πλαίσιο της 

εκπόνησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τουΣχεδίου 

 

Οι στόχοι της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και δημοσιοποίησης είναι να:  

 Προσδιορίσει όλους τους ενδιαφερομένους φορείς και να τους ενημερώσει για το 

προτεινόμενο Σχέδιο, 

 Δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την διαβούλευση 

αναφορικά με τους προβληματισμούς και ανησυχίες των συμμετεχόντων,  
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 Διασφαλίσει ότι οι αντιλήψεις και οι ανησυχίες όλων των συμμετεχόντων 

καταγράφονται από το αρχικό ακόμη στάδιο της διαδικασίας και ότι λαμβάνονται 

υπόψη, 

 Να συλλέξει από τους ενδιαφερόμενους φορείς απόψεις αναφορικά με την Υπάρχουσα 

Κατάσταση, τις πιθανές επιπτώσεις, πιθανές λύσεις μετριασμού τους, όπως επίσης και 

πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των θετικών 

επιπτώσεων του έργου, 

 Να εξακριβώσει το βαθμό αποδοχής του Σχεδίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Περιγραφή Σεναρίων Ι και ΙΙ των μέτρων      

(ισχύοντα μέτρα και προγραμματισμένες πολιτικές και μέτρα)
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Κωδικός 
Μέτρου 

Ονομασία πολιτικής ή μέτρου Σύντομη περιγραφή (ακριβές πεδίο εφαρμογής και λεπτομέρειες εφαρμογής) Τομείς Εφαρμογείς Φάση 
Υλοποίησης 

Περίοδος 
Υλοποίησης 

EE13 Δίκτυο ενεργειακής απόδοσης με εθελοντικές συμφωνίες 
επιχειρήσεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

Εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά περισσότερο από 8% έως το 2030. 
Περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Το PAM θα υλοποιηθεί από 
την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου, την Υπηρεσία Ενέργειας Κύπρου και την Εθνική Κυβέρνηση. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες 

Εγκεκριμένο 2018-2030 

EE14 Εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ για την ανακαίνιση 
και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών. 

Ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2015 και αφορά την εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ (5%) αντί του 19% για 
εργασίες ανακαίνισης και επισκευής σε υφιστάμενες ιδιωτικές κατοικίες, για εργασίες που συνίστανται στην εφαρμογή 
θερμικής μόνωσης στον εξωτερικό φάκελο και στην αντικατάσταση εξωτερικά πλαίσια πόρτας και παραθύρων. 

Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2015-2030 

EE15 Σχέδιο Net billing για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης 
(HECHP) 

Το σχέδιο net billing εφαρμόζεται στις κατηγορίες καταναλωτών εμπορικής / βιομηχανικής και δημόσιας διοίκησης 
για την εγκατάσταση συστημάτων HECHP με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη της κατανάλωσής τους. Η εγκατεστημένη 
ισχύς κάθε συστήματος μπορεί να φθάσει τα 5 MW. Έναρξη του έτους 2018 

Βιομηχανία, Υπηρεσίες Εγκεκριμένο 2018 και μετά 

EE16 Πιλοτικά έργα για την εγκατάσταση συστημάτων 
συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε δημόσια κτίρια 

Το γενικό νοσοκομείο της Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιλέχθηκαν για να εγκαταστήσουν και να 
λειτουργήσουν το HECHP για να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών. Τα έργα βρίσκονται στη διαδικασία 
υποβολής προσφορών και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2019 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Εγκεκριμένο 2018-2020 

EE2 Σχέδιο υποστήριξης για την προώθηση της θερμομόνωσης 
στέγης 

Το πεδίο εφαρμογής είναι να ενθαρρυνθούν τα νοικοκυριά να εφαρμόσουν το μέτρο. Θα παράσχει οικονομική 
υποστήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης (δυνατότητα συνδυασμού με την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών καθαρού μέτρου).  

Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2018-2020 

EE26 Σχέδιο υποστήριξης για την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων 
ζεστού νερού 

Το μέτρο θα παρέχει οικονομική στήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.  Οικιακοί καταναλωτές Εγκεκριμένο 2017-2019 

EE27 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αύξησης της αποδοτικότητας και 
της αλλαγής του καυσίμου στο φυσικό αέριο 

Ηλεκτρισμός Εγκεκριμένο 2020-2030 

EE28 Χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ενεργειακής 
απόδοσης. 

Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία επενδύσεων στη νέα προγραμματική περίοδο 2020-2026, στο πλαίσιο 
της θεματικής προτεραιότητας "Πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα", θα περιλαμβάνουν δράσεις για την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , ΜΜΕ, 
Δημόσιες τομέας , 

οικιακοί καταναλωτές 

Εγκεκριμένο 2019-2031 

EE39 Ενεργειακή απόδοση υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη μείωση των απωλειών του συστήματος και στη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο 
σύστημα διανομής με την αναβάθμιση της μέσης ονομαστικής τάσης από 11kV σε 22kV. Αυτό θα απαιτήσει τον 
σχεδιασμό νέων υποσταθμών μεταφοράς / διανομής στα 22 kV ονομαστικής τάσης, την αναβάθμιση του διανομέα και 
άλλου εξοπλισμού, π.χ. μετασχηματιστές που λειτουργούν σε 11kV, σχεδιάζοντας να αλλάξουν από 11kV σε 22kV 
όπου ο εξοπλισμός έχει ήδη αναβαθμιστεί σε 22kV αλλά η λειτουργία είναι ακόμα στα 11kV. Το μέτρο αυτό 
επισημάνθηκε με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης 
της υποδομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο (άρθρο 15 παράγραφος 2 του EED). 

Ηλεκτρισμός Εγκεκριμένο 2016- 2030 

IEM1 Χρηματοδοτική συνδρομή για την προετοιμασία της Αγοράς 
Φυσικού Αερίου στην Κύπρο. Για παράδειγμα, ζητήθηκε 
συνδερομή μέσω του πρόγραμματος Cynergy όπως επίσης και 
η τεχνική υποστήριξη της ΕΕ (SRSP)  σύμφωνα με το κεφάλαιο 
V άρθρο 14 του κανονισμού 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

Μελέτη σχετικά με τον ΔΣΜ Αερίου, κανόνες δικτύου, νέα νομοθεσία για το φυσικό αέριο, μέτρα ασφάλειας της 
προσφοράς για την Κύπρο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 

Παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας / φυσικού 
αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας 

Εγκεκριμένο   

IEM10 Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. Η 
διαφάνεια και η συμμετοχή του κοινού αποτελούν υποχρέωση 
της NCA σύμφωνα με τον κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

Συνεργασία με όλους τους Υπεύθυνους Έργων και ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου 
Δημόσιας Διαβούλευσης για PCI, στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες διαβουλεύσεις διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο One-
Stop Shop 4Energy PCIs 

Παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας / φυσικού 
αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας 

Εγκεκριμένο   

IEM11 Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το YEEBT ως NCA. Η 
ανάπτυξη της υπηρεσίας One-Stop Shop 4Energy PCIs E-
platfom αποτελεί υποχρέωση για την NCA σύμφωνα με τον 
κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το One Stop Shop 4 Energy PCIs παρέχει διαδικασίες αδειοδότησης και 
εσωτερικής διαχείρισης για την υποστήριξη του Energy Investors Hub. 

Παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας / φυσικού 
αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας 

Εγκεκριμένο   

IEM13 Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως NCA. Η 
διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και με 
τρίτες χώρες αποτελεί υποχρέωση της NCA σύμφωνα με τον 
κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ. 

Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές, NRAs, NCAs (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ), Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς 
Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας σε άλλες χώρες. Αξιολόγηση της διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Δημόσιες διαβουλεύσεις και δημόσιες έρευνες παράλληλα με όλες τις χώρες που επηρεάζονται. 

Παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας / φυσικού 
αερίου / Παραγωγή 

ενέργειας 

Εγκεκριμένο   

IEM14 Χρηματοδοτική συνδρομή για την υλοποίηση των PCI σύμφωνα 
με το κεφάλαιο V, άρθρο 14 του κανονισμού 347/2013 της ΕΚ 

Τοπικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Μέτρα για PCI Παροχή  φυσικού αερίου 
/ Παραγωγή ενέργειας 

Εγκεκριμένο   
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IEM15 Κανονιστική Απόφαση 01/2017 σχετικά με την εφαρμογή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική 
λειτουργία του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η καθιέρωση αγορών προθεσμιακών και ημερήσιων αγορών και σε μεταγενέστερο στάδιο αγοράς Intraday, 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους νέους παραγωγούς ΑΠΕ, ιδιώτες παραγωγούς ενέργειας, και προμηθευτές 
να ανταγωνίζονται στην παραγωγή και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. Η 
προθεσμιακή αγορά βασίζεται σε διμερείς συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών και παραγωγών. Οι διμερείς τιμές του 
υφιστάμενου φορέα θα καθοριστούν στο χονδρεμπόριο του. Η αγορά της ημέρας θα λειτουργεί κεντρικά από το ΔΣΜΚ 
(ο οποίος είναι επίσης ο Διαχειριστής της Αγοράς), υποχρεωτικός για τις συμβατικές γεννήτριες για τη διαθέσιμη 
χωρητικότητά τους που δεν έχει προσληφθεί στην Forward Market ή για την κάλυψη του Αποθεματικού Ανταλλαγής. 
Το ανώτατο όριο προσφοράς ενέργειας θα οριστεί διοικητικά από τη ρυθμιστική αρχή. Η ελάχιστη προσφορά 
ενέργειας από τον κατεστημένο φορέα είναι ίση με το ελάχιστο μεταβλητό κόστος της γεννήτριας. Η Ολοκληρωμένη 
Διαδικασία Προγραμματισμού (ΟΔΠ) θα χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων διάθεση των οδηγιών ενεργοποίησης 
εξισορρόπησης στα Υπεύθυνα Εξισορρόπησης (πριν την εξισορρόπηση σε πραγματικό χρόνο) και στις παρεπόμενες 
υπηρεσίες συχνοτήτων προμήθειας (FCR, aFRR, mFRR). Η ΟΔΠ μπορεί να τροποποιήσει τη δέσμευση μονάδας . Οι 
οδηγίες αποστολής θα εκδίδονται από την ΔΣΜΚ κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης σε πραγματικό χρόνο. 

Ανταγωγνισμός αγοράς 
ηλεκτρικής ενλέργειας 

Εγκεκριμένο 2019-2021 

IEM2 Ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου Η διασύνδεση EuroAsia είναι μια μελλοντική διασυνοριακή διασύνδεση μεταξύ των ελληνικών, κυπριακών και 
Ισραηλινών συστημάτων μετάδοσης μέσω του μεγαλύτερου υποβρυχίου καλωδίου τροφοδοσίας HVDC στον κόσμο. Οι 
σταθμοί μετατροπής HVDC onshore με ονομαστική χωρητικότητα 2000 ή 1000 MW θα βρίσκονται στα σημεία σύνδεσης. 
πρωταγωνιστικό Έργο κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης έργο προτεραιότητας Διασύνδεσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η διασύνδεση είναι ένας αυτοκινητόδρομος ενέργειας που γεφυρώνει την Ασία και την 
Ευρώπη. 

Μεταφορά ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εγκεκριμένο Αναμενόμενες 
ημερομηνίες 

ολοκλήρωσης 
για την 1η 

φάση (1000 
MW), όπως 

υποβλήθηκαν 
στην ACER 
(έκθεση 

προόδου για 
έργα κοινού 

ενδιαφέροντος 
(PCI) 

Κρήτη - Αττική 
30/06/2022 

Κύπρος - 
Κρήτη 

31/12/2023 
Κύπρος - 
Ισραήλ 

31/12/2023 
ανά Ανάδοχο 

Έργου 

IEM3 Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2019-2028 του ΔΣΜΚ  σύμφωνα με 
το Άρθρο 63 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από το 2003 έως το 2017. 

Το TYNDP (T-TYNDP) αναλύει τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη δεκαετία μεταξύ 2018 και 2027 για 
την ανάπτυξη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μεταφοράς. 
  
 Το TYNDP λαμβάνει υπόψη τη συνολική ετήσια πρόβλεψη της ζήτησης για την περίοδο 2016-2025 καθώς και τη 
μέγιστη προβλεπόμενη ζήτηση για κάθε υποσταθμό μεταφοράς. Το TYNDP εφαρμόζεται από τον Ιδιοκτήτη του 
Συστήματος Μεταφοράς. 

Σύστημα Μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2019-2028 

IEM4 Κανονιστική απόφαση 05/2017 σχετικά με την εφαρμογή 
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την πλήρη υλοποίηση και 
λειτουργία από τον ΔΣΔ του Συστήματος Διαχείρισης 
Δεδομένων Μετρητών 

Το MDMS επιτρέπει την εγγραφή και την καταχώριση των μετρητών σε ένα συγκεκριμένο μητρώο. Οι μετρήσεις των 
μετρητών όλων των καταναλωτών καταχωρούνται και κοινοποιούνται στους αντίστοιχους προμηθευτές. Διαχειρίζεται 
τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή. 

Παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2019-2020 

IEM8 Κανονιστική απόφαση 02/2018 για την εφαρμογή δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος για τη μαζική εγκατάσταση και λειτουργία 
από τον ΔΣΔ της Προηγμένης Υποδομής Μέτρησης (ΠΥΜ; 
Advanced Metering Infrastructure). 

Η ΠΥΜ προσφέρει την απαραίτητη παρατηρησιμότητα, την παρακολούθηση και την ανάκτηση δεδομένων και 
μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος στο σημείο σύνδεσης του πελάτη. Η ΠΥΜ αυξάνει την ακρίβεια της 
πρόβλεψης φορτίου και ζήτησης, βελτιώνει την ανάλυση του συστήματος, καθιστά δυνατή τη διαχείριση φορτίου και 
ζήτησης και ουσιαστικά βελτιστοποιεί τη λειτουργία του Συστήματος Διανομής. Η ΠΥΜ βοηθά στη διαχείριση των 
χρεώσεων φόρτησης ηλεκτρικλών οχημάτων, στη διαχείριση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και στην 
παρακολούθηση της παραγωγής, στη βελτιστοποίηση της πρόβλεψης της παραγωγής ΑΠΕ, στη μεγιστοποίηση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ, στη δυνατότητα απομακρυσμένων λειτουργιών DSO (συνδέσεις / αποσυνδέσεις, μέτρηση 
μετρητών). 

Δικαιώματα καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2021-2027 

IEM9 Υπουργική απόφαση που αφιερώνει το ΥΕΕΒΤ ως Αρμόδια 
Εθνική Αρχή (NCA). Μία από τις υποχρεώσεις των NCA 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 347/2013 / ΕΚ της ΕΕ είναι να 
επιτευχθεί πραγματική προτεραιότητα για τα PCI στον δημόσιο 
τομέα. 

Κατάσταση προτεραιότητας σε κάθε Υπουργείο και κυβερνητικές υπηρεσίες κάθε κράτους μέλους. Μια ποικιλία 
νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών 
για PCI. 

Παροχή/ παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Εγκεκριμένο   



 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Εθνικό Σχέδιο για την 

Ενέργεια και το Κλίμα 2021 - 2030 

 

 

Προετοιμάστηκε από την La Solas Services Ltd. και Aeoliki Ltd. 9.62 

 

RES1 Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση Κατηγορία Α: Net Meetering 

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε το 2013 ως εθνική πολιτική για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Επί 
του παρόντος, η κατηγορία Net-metering εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας χωρητικότητας 
μέχρι 10kW για όλους τους καταναλωτές (οικιακούς και μη οικιακούς). Το πεδίο εφαρμογής του δικτύου μετρητών 
είναι να παρέχει στους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή 
μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 
αφαιρείται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του κτιρίου. Οι καταναλωτές πληρώνουν μόνο τη διαφορά 
μεταξύ της ενέργειας που καταναλώνεται και της παραγόμενης ενέργειας (καθαρή χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική 
ενέργεια) συν ένα κόστος που αντικατοπτρίζει το κόστος του ηλεκτρικού δικτύου για τη στήριξη της συνεχούς 
προμήθειας και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά ΑΠΕ). 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε όλους τους 
τελικούς χρήστες 

(νοικοκυριά, υπηρεσίες, 
βιομηχανία, γεωργία) 

Εγκεκριμένο 2013 

RES10 Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση 
ηλιακών θερμοσιφώνων σε νοικοκυριά 

Το μέτρο προβλέπει ένα μέγεθός € 350 για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και ένα grand € 175 για την 
εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συλλεκτών. Το μέτρο τίθεται σε λειτουργία από το 2004. 

Κατανάλωση ενέργειας: 
θέρμανση οικιακών 

καταναλωτών 

Εγκεκριμένο 2004 

RES11 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Η επιχορήγηση χορηγείται στο πλαίσιο του καθεστώτος για δράσεις που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή ενέργειας για ιδία χρήση σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις / επιχειρήσεις. Παρέχεται επίσης επιδότηση για την αγορά συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. 

Κατανάλωση 
ενέργειας:Αγροτικός 

τομέας 

Εγκεκριμένο 2016 

RES12 Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ που θα 
λειτουργούν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

Το Σχέδιο καλύπτει την εγκατάσταση εμπορικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναμένεται να λειτουργήσει το 
2021). Μέχρι ένα έτος μετά τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το παραγόμενο ηλεκτρικό 
ρεύμα από ΑΠΕ θα πωληθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου στην αντίστοιχη τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ (κόστος αποφυγής). . Το σχέδιο επιτρέπει την εγκατάσταση εμπορικών φωτοβολταϊκών συστημάτων, αιολικών 
πάρκων, ηλιακών συγκεντρωμένων σταθμών και σταθμών βιομάζας / βιοαερίου και συστημάτων ενεργειακών 
κυμάτων. Το Σχέδιο ανοίγει για κλήσεις το 2016 και το 2017 (έως τα τέλη Απριλίου 2018). Στην τελευταία πρόσκληση 
υποβλήθηκαν αιτήσεις για συνολική χωρητικότητα 392MW, κυρίως για πάρκα G11povolovoltaic. (Πάρκο αιολικής 
ενέργειας 12,5MW, φωτοβολταϊκά συστήματα 379 MW, σύστημα βιομάζας 2,2 MW) Τα πρώτα 120 MW έχουν ήδη λάβει 
άδεια. Στα τέλη του 2018 με νέα ανακοίνωση του Σχεδίου, θα δοθούν εγκρίσεις για περισσότερα έργα. 

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2016 

RES13 Κίνητρα για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε διαφορετικές 
κατηγορίες αναπτύξεων. 

Στις 17 Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε εντολή δυνάμει του άρθρου 6 του νόμου περί χωροταξίας 
και χωροταξίας, ορίζοντας κίνητρα ή / και απαιτήσεις για την ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ σε διάφορες μορφές 
εξελίξεων. Σκοπός της διαταγής είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση των φυσικών και 
νομικών προσώπων να παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ και αφορά διαφορετικά είδη εξελίξεων. Το κίνητρο που 
χορηγείται συνίσταται στην αύξηση του ποσοστού των αδειών οικοδομής ή σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση ΑΠΕ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή άλλων κινήτρων στα πλαίσια των αναπτυξιακών σχεδίων. 

Κατανάλωση ενέργειας Εγκεκριμένο 2014 

RES14 Πιστοποίηση εγκαταστατών μικρών εγκαταστάσεων ΑΠΕ Από το 2015 είναι διαθέσιμο ένα σύστημα πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας (μέχρι 30kw) λέβητες 
και σόμπες βιομάζας, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακό θερμικό σύστημα, ρηχά γεωθερμικά συστήματα και αντλίες 
θερμότητας. Οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους και επιτυχία σε θεωρητική και πρακτική 
εξέταση μπορούν να εγγραφούν σε μητρώο πιστοποιημένων εγκαταστάτων των συστημάτων ΑΠΕ του Υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Εκπαίδευση Εγκεκριμένο 2015 

RES15 Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ΑΠΕ Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την υλοποίηση μονάδων CSP, ηλιακή αφαλάτωση, 
παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 

ενέργειας στις μεταφορές 

Εγκεκριμένο 2018 

RES18 Δημιουργία τοπικών εργαλείων για την επιλογή του 
κατάλληλου μεγέθους και σχήματος φωτοβολταϊκών 

  Ενεργειακή απόδοση, 
ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, 
ανταγωνιστικότητα 

Εγκεκριμένο   

RES19 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια σχολεία έως 20kW με Net-metering Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2019-2021 

RES3 Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση Κατηγορία Α: Net Billing 

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκίνησε το 2018 ως εθνική πολιτική για την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και 
τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Επί του παρόντος, η 
καθαρή τιμολόγηση εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις ΑΠΕ με ισχύ από 10kW έως 10MW εμπορικών βιομηχανικών 
οντοτήτων. . Το πεδίο εφαρμογής του μέτρου είναι να παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεσαίας και 
μεγάλης κλίμακας τη δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και δεν είναι αυτοσυντηρούμενη είναι πίστωση στον καταναλωτή στην 
αντίστοιχη τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και το ποσό αυτό αφαιρείται από το κόστος της βρύου από 
το δίκτυο. Συμπεριλαμβάνονται τέλη που αντικατοπτρίζουν το κόστος του δικτύου για τη στήριξη της συνεχιζόμενης 
προσφοράς και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά RES). 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε εμπορικούς 
χρήστες 

Εγκεκριμένο 2018 
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RES5 Αυτοκατανἀλωση ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ Η αυτοκατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ τέθηκε το 2013 στο καθεστώς στήριξης για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για ίδια χρήση. Το 2018 η κατηγορία καθαρής τιμολόγησης εισήχθη ως 
εναλλακτική λύση στην αυτοκατανάλωση. Η αυτοκατανάλωση εφαρμόζεται σε όλους τους εμπορικούς και 
βιομηχανικούς καταναλωτές. Καλύπτει την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με ισχύ από 10kW έως 10MW. Το πεδίο 
εφαρμογής του μέτρου είναι να παρέχει στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεσαίας και μεγάλης κλίμακας τη 
δυνατότητα να καλύπτουν ολόκληρη ή μέρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό, ο 
καταναλωτής δεν λαμβάνει πίστωση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ που δεν καταναλώνεται μόνος 
του. Συμπεριλαμβάνονται τέλη που αντικατοπτρίζουν το κόστος του δικτύου για τη στήριξη της συνεχιζόμενης 
προσφοράς και των φόρων (ΦΠΑ, εισφορά RES). Βάσει του κυβερνητικού κανονισμού και των τροποποιήσεων της 
οδηγίας RED II μετά το 2020 δεν μπορούν να εφαρμοστούν αμοιβές για την αυτοπαραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια. Μετά 
το 2025 το υφιστάμενο σύστημα καθαρών μετρήσεων και καθαρών λογαριασμών θα σταματήσει και μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο η αυτοκατανάλωση. 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε εμπορικούς 
χρήστες 

Εγκεκριμένο 2013 

RES7 Αυτόνομα συστήματα ΑΠΕ Ένα καθεστώς στήριξης για την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών τέθηκε σε 
λειτουργία από το 2004. Μέχρι το 2013, τέτοιες εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία. 
  
 Σήμερα η αυτόνομη εγκατάσταση Φ / Β και βιομάζας / βιοαερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους 
καταναλωτές. Η χωρητικότητα του συστήματος βασίζεται στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του χρήστη. 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε εμπορικούς 
χρήστες 

Εγκεκριμένο 2004 

RES9 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων Net Metering σε 
κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών 

Για την εγκατάσταση μετρητικών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια ευάλωτων καταναλωτών (οικογένειες με 
χαμηλό εισόδημα, άτομα με αναπηρίες κλπ.) Παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 900 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, 
με μέγιστο ποσό ύψους 2700 ευρώ. 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε ευάλωτους 
καταναλωτές 

Εγκεκριμένο 2013 

SEC1 Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για την ίδρυση 
της Νέας Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής του 
Βασιλικού 

Η περιοχή αυτή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, τις υποδομές 
ΥΦΑ και τις βιομηχανίες με βάση το φυσικό αέριο. 

Βιομηχανία πετρελαίου, 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό 

αέριο 

Εγκεκριμένο 2018-2022 

SEC2 Υπουργική Απόφαση 77.286 στις 16/11/2014 για παραχώρηση 
προς την ΚΟΔΑΠ κατάλληλης γης στην περιοχή Βασιλικού για 
την κατασκευή ιδιόκτητου αποθηκευτικού χώρου πετρελαίου 

Ο ΚΟΔΑΠ σχεδιάζει να κατασκευάσει το δικό του τερματικό αποθήκευσης πετρελαίου στην εθνική επικράτεια, 
προκειμένου να μεταφέρει τα δικά του αποθέματα πετρελαίου στην Κύπρο, καθώς και να μειώσει το ετήσιο κόστος 
αποθήκευσης. 

Βιομηχανία πετρελαίου, 
Εγχώρια κατανάλωση 

ενέργειας 

Εγκεκριμένο 2018-2022 

TRA7 Εγκατάσταση δημόσιων σταθμών επαναφόρτισης μπαταριών Το μέτρο αναμένεται να ενθαρρύνει τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Transport sector Εγκεκριμένο   

EE19 Ενεργειακή απόδοση στον αμυντικό τομέα και στον τομέα 
διαχείρισης  υδάτων 

Προώθηση μέτρων στον τομέα της άμυνας και στον τομέα διαχείρισης  υδάτων (συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγής, του καθαρισμού, της άντλησης, της αφαλάτωσης κ.λπ.) που θα επιτύχουν εξοικονόμηση τελικής χρήσης 

Υπηρεσίες, Άμυνα, 
Βιομηχανία 

Προαιρετικό 2020-2030 

EE30 Ενεργειακά αποτελεσματική τηλεθέρμανση και ψύξη Ανάπτυξη αποδοτικής υποδομής τηλεθέρμανσης και ψύξης με βάση τις τεχνολογίες συνδυασμένης παραγωγής 
θερμότητας RDF σε τουριστικές περιοχές. 

Υπηρεσίες Προαιρετικό 2020-2030 

EE31 Εισαγωγή περιβαλλοντικών τελών για τη χρήση του οδικού 
δικτύου 

"Τα ταξίδια αυτοκινήτων αναμένεται να αντικατασταθούν από άλλα βιώσιμα μέσα μεταφοράς με: 
• Εφαρμογή τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης στα κέντρα των πόλεων 
• Εφαρμογή διοδίων στις εθνικές οδούς, τα αρχικά τέλη διοδίων που ισχύουν για τα βαρέα φορτηγά οχήματα σε 
αυτοκινητοδρόμους θα επεκταθούν αργότερα σε άλλους δρόμους και τύπους οχημάτων 
• Αύξηση των φόρων για τα ορυκτά καύσιμα. 
• Αύξηση των τελών στάθμευσης και ποινών.  

Μεταφορές Προαιρετικό 2020-2030 

EE44 Δημιουργία ικανοτήτων, στοχοθετημένη κατάρτιση,  
εργαστήρια πληροφόρησης και  εκδηλώσεις για την άρση των 
φραγμών που παρεμποδίζουν την ανάληψη συμβάσεων 
ενεργειακών επιδόσεων και την υλοποίηση επενδύσεων 
ενεργειακής απόδοσης γενικά 

Στοχευμένη κατάρτιση και άλλες εκδηλώσεις που θα παρασχεθούν σε επιλεγμένες ομάδες-στόχους, που συμμετέχουν 
στην ενεργειακή απόδοση (υλοποίηση και χρηματοδότηση). Το PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση σε 
συνεργασία με άλλα μέρη / οργανισμούς / οργανισμούς. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Προαιρετικό 2021-2030 

RES20 Πλαίσιο για την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού με 
εξοπλισμό νέας τεχνολογἰας για τα υφιστάμενα συστημάτα ΑΠΕ 

  Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Προαιρετικό   

RES22 Σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ με σκοπό την προώθηση της 
καινοτομίας και τη μείωση του CO2 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος NER300 , χρηματοδοτήθηκαν 2 έργα CSP και 1 Έργο για έξυπνο δίκτυο και 
αποθήκευση ενέργειας 

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Προαιρετικό 2021-2022 

RES24 Statistical Transfer Study   Στόχοι ΑΠΕ Προαιρετικό   

RES26 Αποθήκευση ενέργειας, Περαιτέρω ανάλυση τόσο πίσω από το 
μετρητή όσο και της κεντρικής αποθήκευσης για περαιτέρω 
διείσδυση των ΑΠΕ (επιλογή Οχήματος σε Δίκτυο και έξυπνη 
φόρτιση) 

    Προαιρετικό   
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TRA3 Αύξηση του μεριδίου των διαδρομών ποδηλασίας, 
περπατήματος  και χρήσης  Δημόσιωνς Συγκοινωνιών 

"Αυτό το μέτρο αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές CO2 μειώνοντας τον αριθμό των ταξιδιών με αυτοκίνητο και 
αντικαθιστώντάς τους με βιώσιμα μέσα μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων μεταφορών, της ποδηλασίας 
και του περπατήματος. Το μέτρο αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες δράσεις, μεταξύ άλλων: 
• Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών 
• Ζώνες μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών 
• Βελτίωση των εγκαταστάσεων ποδηλασίας και πεζών 
• Αποτελεσματική πολιτική στάθμευσης 
• Μέτρα για την προώθηση της χρήσης αειφόρων τρόπων μεταφοράς και την αποθάρρυνση της χρήσης του επιβατικού 
αυτοκινήτου 
• Εισαγωγή του συστήματος τραμ στη Λευκωσία " 

Transport sector Προαιρετικό 2020-2030 

  Μέτρα για την προώθηση της εγκατάστασης τεχνολογιών 
ανανεώσιμης ενέργειας μικρής κλίμακας σε ή εντός κτιρίων 

Η εφαρμογή αυτού του μέτρου μειώνει την ενέργεια που αγοράζουν οι τελικοί καταναλωτές όπου εγκαθίστανται 
τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας μικρής κλίμακας. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες, Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Προαιρετικό 2020-2030 

AGR1 Ενίσχυση δράσεων δενδροφύτευσης Φυτεύοντας δέντρα: α) κατά μήκος των δρόμων β) δασικές και άνυδρες περιοχές · γ) κατά μήκος των οδικών 
διαδρόμων. Αναμένεται να φυτευτούν 1.000.000 δένδρα κάθε χρόνο. 

Χρήσεις γης, Ποιότητα 
αέρα 

Προγραμματισμένο σήμερα - 2030 

EE17 Ανάληψη υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο 
τομέα, με την άρση των εμποδίων στις δημόσιες συμβάσεις 

Θα ετοιμαστούν πρότυπα και τυποποιημένες διαδικασίες για τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα  
και θα διαδοθούν σε όλες τις δημόσιες αρχές. Το PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση. 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Προγραμματισμένο 2019-2030 

EE20 Φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση με 
την αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων μειώνοντας 
παράλληλα τη φορολογία της εργασίας 

Η κυβέρνηση εξετάζει μια φορολογικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στη μετάβαση σε μια βιώσιμη από οικονομική και περιβαλλοντική άποψη ανάπτυξη. Η σταδιακή εφαρμογή 
των περιβαλλοντικών φόρων στους τομείς (που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ) και 
ταυτόχρονα η μείωση άλλων δαπανών που σχετίζονται π.χ. με το κόστος εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε 
εξοικονόμηση ενέργειας και θα μειώσει σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση Κύπρος. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Προγραμματισμένο 2019-2030 

EE23 Αύξηση συντελεστών δόμισης  για νέα κτίρια: κίνητρο για νέα 
κτίρια με υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από τις απαιτήσεις 
της EBRD 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Τμήμα Χωροταξίας και Στέγασης συνεργάζονται 
για την αναθεώρηση των υφιστάμενων απαιτήσεων που επιτρέπουν σε ένα κτίριο να λάβει πρόσθετο συντελεστή 
δόμησης 5%. Οι απαιτήσεις αυτές εξετάζονται για να υπερβούν τις απαιτήσεις για τοΚτίρια Σχεδόν Μηδενικής 
Κατανάλωσης τουλάχιστον για τα νέα κτίρια. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες ,  Οικιακοί 
καταναλωτές, Κτίρια 

Προγραμματισμένο 2020 onwards 

EE24 Σχέδιο Υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης Σύμφωνα με τα συστήματα υποχρέωσης, οι προμηθευτές ενέργειας πρέπει να εξοικονομήσουν ένα ορισμένο ετήσιο 
ποσοστό πωλήσεων ενέργειας με πρόσθετα έργα ενεργειακής απόδοσης. Τα συστήματα υποχρέωσης θα 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να συμβάλουν στην εκπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού στόχου και συνδέονται 
άμεσα και έμμεσα με την επίτευξη στόχων για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και των εκπομπών CO2 έως το 2030. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Προγραμματισμένο 2019-2030 

EE32 Ενεργειακά αποδοτικός οδικός φωτισμός  Το μέτρο συνίσταται στην αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού των φωτιστικών σε δημόσιους 
δρόμους με νέα, αποδοτικότερα. Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με πιο 
αποδοτικούς στην εθνική οδό που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
καθώς και στους τοπικούς δρόμους που υπάγονται στις αρμοδιότητες των δήμων 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Προγραμματισμένο 2018- 2030 

EE34 Στοχευμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης για την ενεργειακή 
απόδοση 

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και άλλες στοχοθετημένες δράσεις κοινωνικής 
επιρροής (εκθέσεις, διαγωνισμοί, ηλεκτρονικά εργαλεία, φυλλάδια, ημερίδες ενέργειας, εργαστήρια κ.λπ.). Το PAM 
θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με άλλα μέρη / οργανισμούς / οργανισμούς. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Προγραμματισμένο 2019-2030 

EE36 Χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή καθόλου εκπομπές 
θερμοκηπιακών αερίων 

"Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε τα 
εξής: 
• Πρόσθετο κόστος για τον υποψήφιο να μετατρέψει τον στόλο του λεωφορείου σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 
όταν αυτή η πηγή καυσίμων είναι διαθέσιμη στην Κύπρο και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει τέτοια. Η πρόταση θα 
πρέπει να προσδιορίζει, αλλά όχι να κοστίζει, τον αριθμό των σταθμών καυσίμου για το φυσικό αέριο · 
• Πρόσθετο κόστος για την προσφορά ηλεκτρικών λεωφορείων (μέγιστη χωρητικότητα 22 ατόμων) στα ιστορικά 
κέντρα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (Παραλίμνι & Αγία Νάπα) 
- έως 4 λεωφορεία ανά αστικό πυρήνα. 
• Μπορούν να υποβάλουν παραλλαγή στην τυποποιημένη προσφορά τους (10ετούς περιόδου σύμβασης), η οποία να 
δείχνει απόσβεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - που δεν υπερβαίνει τα 15 χρόνια - για την προμήθεια στόλου με 
οχήματα (λεωφορεία) που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι ακριβότερα από τα συνηθισμένα 
λεωφορεία ντίζελ , και θα απαιτήσει περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις στους σταθμούς φόρτισης σε αποθήκες και σε 
σημαντικές τοποθεσίες, αλλά θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για να ληφθεί υπόψη μια τέτοια 
παραλλαγή, όλα τα οχήματα θα είναι ηλεκτρικά και ο υποψήφιος θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους οχημάτων και υποδομής). 
• Παροχή περισσότερων κινήτρων για την μετατροπή τουριστικών λεωφορείων σε κινητήρες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

Μεταφορές Προγραμματισμένο 2023- 2025 

EE6 Μεμονωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και  
αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης σε επιλεγμένα 
κυβερνητικά κτίρια 

Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων στο κέλυφος του κτιρίου, στον εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης και στην αναβάθμιση 
της ενεργειακής απόδοσης, βάσει πιστοποιητικού ενεργειακών επιδόσεων 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες ,  Οικιακοί 
καταναλωτές, Κτίρια 

Προγραμματισμένο 2021-2030 
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IEM5 Ρυθμιστική απόφαση για συστήματα αποθήκευσης που είναι 
εγκατεστημένα πριν από το σημείο μέτρησης. 

Το προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης επιτρέπει τη συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των συστημάτων 
αποθήκευσης με άδεια χρήσης που έχουν εγκατασταθεί πριν από το μετρητή και τα οποία δεν συνδυάζονται με τοπική 
κατανάλωση ενέργειας και καλεί τον ΔΣΜΚ να τροποποιήσει τους Κανόνες Αγοράς και Δικτύου, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αμερόληπτη συμμετοχή τους αγορά. Ο ΔΣΜΚ πρέπει επίσης να ορίζει την ελάχιστη χωρητικότητα και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αποθήκευσης ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας ως αποστολέα. Η (σχεδιαζόμενη) Κανονιστική Απόφαση καλεί επίσης το ΔΣΜΚ, σε συνεργασία με τον ΔΣΔ, 
να λαμβάνει υπόψη κατά την εκπόνηση της TYNDP οποιαδήποτε εξέλιξη όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από 
συστήματα αποθήκευσης σε συνδυασμό με το ρυθμό ανάπτυξης ΑΠΕ, μείωση απώλειας, αποφυγή επενδύσεων ή / και 
αναβάθμιση του δικτύου ή / και των Υποσταθμών Μεταφοράς και Διανομής. Η TYNDP μεταφοράς θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει συστήματα αποθήκευσης πριν από το σημείο μέτρησης. Η Ρυθμιστική Απόφαση καλεί τον ΔΣΜΚ να 
τροποποιήσει τους Κανόνες Αγοράς και Δικτύου προκειμένου να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών από συστήματα 
αποθήκευσης που σχετίζονται με τη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, να προτείνει τα τέλη 
δικτύου που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου χρέωσης τους, να προσφέρει υπηρεσίες προς τον ΔΣΜΚ ή / 
και ΔΣΔ σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ή / και διανομής. 

Συμμετοχή ΑΠΕ στην 
Αγορά Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Προγραμματισμένο 2020 

IEM6 Τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ώστε να καταστεί δυνατή 
η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστεί 
ανεξάρτητος  ο διαχειριστής αγοράς / διαχειριστής 
συστημάτων μεταφοράς από την κάθετα ολοκληρωμένη 
εταιρεία ηλεκτρισμού 

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές για να επιτρέψει τη λειτουργία 
του μοντέλου ηλεκτρικής ενέργειας της Net-Pool. Το μοντέλο της αγοράς Net-Pool συμμορφώνεται με το μοντέλο 
στόχου της ΕΕ. Ο νόμος εισάγει την κατηγορία των "συνεταιριστών" για να επιτρέψει τον συνδυασμό φορτίου και 
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από συστήματα αποθήκευσης. Δημιουργεί επίσης την κατηγορία των 
"Συστημάτων αποθήκευσης" και επιτρέπει τη χορήγηση αδειών για συσσωρευτές, συστήματα αποθήκευσης και BRP. Ο 
ρυθμιστής είναι εξουσιοδοτημένος να αποφασίζει για απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης για αυτοκατανάλωση, 
ΑΠΕ, προμηθευτές και μη συνδεδεμένα συστήματα παραγωγής. Ενισχύει τις ρήτρες που σχετίζονται με τον ιδιοκτήτη 
του συστήματος διανομής, τον Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής. Προβλέπει την ανεξαρτησία του Κυπριακού ΔΣΜ 
από τον κατεστημένο, παρέχοντας στους πρώτους τα απαραίτητα μέσα και την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον προϋπολογισμό και το προσωπικό του. Παρέχει διαδικασία πιστοποίησης για την ανεξαρτησία του 
ΔΣΜΚ. Διευρύνει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜΚ) ώστε να συμπεριλάβει 
τη λειτουργία της αγοράς και παρέχει στον φορέα εκμετάλλευσης / διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς την εξουσία 
να εφαρμόζει τους κανόνες της αγοράς. Ενισχύει τις ρήτρες που σχετίζονται με τη  TYNDP. Το νομοσχέδιο 
συγκεντρώνει επίσης προηγουμένως διάσπαρτες ρήτρες για την καθολική υπηρεσία βάσει ειδικού άρθρου. 

Ανταγωγνισμός αγοράς 
ηλεκτρικής ενλέργειας 

Προγραμματισμένο 2019 

IEM7 Τροποποίηση των Κανόνων Εμπορίου και Διακανονισμού και 
των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής που θα επιτρέψουν την 
υλοποίηση της Ανταπόκρισης Ζήτησης (Demand Response) στην 
αγορά σύμφωνα με το άρθρο. 15 (8) Οδηγία 2012/27 / ΕΕ 

Θα καθοριστούν τεχνικές λεπτομέρειες προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη το εθνικό δίκαιο, όπως εναρμονίστηκε 
με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας. 

Ανταγωγνισμός αγοράς 
ηλεκτρικής ενλέργειας 

Προγραμματισμένο 2020 

IND Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης των 
αερίων F στον εξοπλισμό 

Προετοιμασία του κατάλληλου συστήματος ανάκτησης των αερίων F στον εξοπλισμό. Πρόκειται για υποχρέωση 
σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται σωστά. Η WEM θεωρεί 
ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα εφαρμογής ώστε το 2020 να πραγματοποιηθεί η σωστή ανάκτηση των αερίων F-
παλαιού εξοπλισμού. 

F-gases Προγραμματισμένο 2020 

RES16 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εφαρμογή ενός πλαισίου για την προώθηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των κοινοτήτων ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε οικιακούς και 
εμπορικούς καταναλωτές 

Προγραμματισμένο 2020 

RES19 Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με χωρητικότητα μέχρι 20KW, σε κτίρια δημόσιων 
σχολείων. 

Το μέτρο παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 4,2 MW σε 428 
δημόσια σχολεία. Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα λειτουργήσει κάτω από το σχέδιο Net Metering. Κάθε φωτοβολταϊκό 
σύστημα θα έχει ισχύ μέχρι 20kW. Οι στέγες που θα εγκατασταθούν θα είναι θερμικά μονωμένες. 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας Κατανάλωση 
ενέργειας: ηλεκτρική 

ενέργεια σε κυβερνητικά 
κτίρια 

Προγραμματισμένο 2018 

RES21 Σχέδιο υποστήριξης μονάδων αποθήκευσης Σχέδιο στήριξης για την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στο εθνικό δίκτυο που θα 
επιτρέψει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ 

Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Προγραμματισμένο 2019 

RES33 Βελτιστοποίηση του εργαλείο μοντελοποίησης των 
προβλέψεων καιρικών συνθηκών 

Το μοντέλο θα συνδυάζει υπάρχουσες μελέτες μαζί με τα υπάρχοντα εργαλεία και μοντέλα πρόβλεψης, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η καθημερινή λειτουργία του Διαχειριστή Συστήματος 

Ενεργειακή απόδοση, 
ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ασφάλεια του 
εφοδιασμού, εσωτερική 

αγορά ενέργειας, 
ανταγωνιστικότητα 

Προγραμματισμένο 2019-2021 

RES40 Κοινότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια με Net-billing Παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Προγραμματισμένο 2019-2030 
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TRA2 Χρήση λεωφορίων χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών 
θερμοκηπιακών αερίων 

"Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί με τη συμπερίληψη συγκεκριμένων κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε τα 
εξής: 
• Πρόσθετο κόστος για τον υποψήφιο να μετατρέψει τον στόλο του λεωφορείου σε συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), 
όταν αυτή η πηγή καυσίμων είναι διαθέσιμη στην Κύπρο και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει τέτοια. Η πρόταση θα 
πρέπει να προσδιορίζει, αλλά όχι να κοστίζει, τον αριθμό των σταθμών καυσίμου για το φυσικό αέριο · 
• Πρόσθετο κόστος για την προσφορά ηλεκτρικών λεωφορείων (μέγιστη χωρητικότητα 22 ατόμων) στα ιστορικά 
κέντρα Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (Παραλίμνι & Αγία Νάπα) 
- έως 4 λεωφορεία ανά αστικό πυρήνα. 
• Μπορούν να υποβάλουν παραλλαγή στην τυποποιημένη προσφορά τους (10ετούς περιόδου σύμβασης), η οποία να 
δείχνει απόσβεση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - που δεν υπερβαίνει τα 15 χρόνια - για την προμήθεια στόλου με 
οχήματα (λεωφορεία) που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι ακριβότερα από τα συνηθισμένα 
λεωφορεία ντίζελ , και θα απαιτήσει περαιτέρω σημαντικές επενδύσεις στους σταθμούς φόρτισης σε αποθήκες και σε 
σημαντικές τοποθεσίες, αλλά θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Για να ληφθεί υπόψη μια τέτοια 
παραλλαγή, όλα τα οχήματα θα είναι ηλεκτρικά και ο υποψήφιος θα προβεί σε λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένου του κόστους οχημάτων και υποδομής). 
• Παροχή περισσότερων κινήτρων για την μετατροπή τουριστικών λεωφορείων σε κινητήρες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας 

Transport sector Προγραμματισμένο 2023- 2025 

WST1 Μείωση των αποβλήτων σε χώρους διάθεσης στερεών 
αποβλήτων με τη διαλογή σε επίπεδο παραγωγής 

Εφαρμογή μέτρων για την αύξηση της διαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων στην πηγή. Αυτό θα επιτευχθεί με 
την αναδιοργάνωση του ισχύοντος σχεδίου συλλογής αστικών αποβλήτων. τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά με 
στόχο τη μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων που εισέρχονται σε χώρους υγειονομικής ταφής. 

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021- 

WST2 Μείωση του οργανικού κλάσματος των αποβλήτων  στις 
χωματερές 

Εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της διάθεσης οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων σε χώρους διάθεσης / 
χώρους υγειονομικής ταφής. Σύμφωνα με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, η υγειονομική ταφή είναι η 
λιγότερο προτιμητέα επιλογή και πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο απαραίτητο και αυτό ενθαρρύνεται από τη 
σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Πρόκειται για μια υποχρέωση και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
εφαρμογή της. 

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021- 

WST3 Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία του 
οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων 

Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της χρήσης αναερόβιας χώνευσης για τη διαχείριση των οργανικών αστικών 
στερεών αποβλήτων. Η αναερόβια χώνευση θα αξιοποιηθεί περαιτέρω για την επεξεργασία των οργανικών 
αποβλήτων που θα εκτραπούν από την υγειονομική ταφή. 

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021- 

WST4 Ανακύκλωση βιοαερίου από παλαιές εγκαταστάσεις διάθεσης 
στερεών αποβλήτων  

Ανακύκλωση βιοαερίου από βαθιές μη διαχειριζόμενες και διαχειριζόμενες εγκαταστάσεις αναερόβιας διάθεσης. Μέρος 
των συμβάσεων για την ανάκτηση παλαιών και επί του παρόντος λειτουργούντων χώρων υγειονομικής ταφής είναι η 
ανάκτηση βιοαερίου. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η συλλογή βιοαερίου από όλους τους χώρους υγειονομικής ταφής. το 
συντηρητικό ποσοστό συλλογής 20% αφορά σε μεγάλου βάθους μη διαχειρείσιμες εγκαταστάσεις. 

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2020- 

WST6 Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την 
επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων 

Περαιτέρω προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία και τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων. 
Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιοαερίου. Ενθάρρυνση νέων εγκαταστάσεων 
βιοαερίου για την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων από την κτηνοτροφία 

Απόβλητα Προγραμματισμένο 2021- 

  Σχέδια στήριξης για την προώθηση επενδύσεων ενεργειακής 
απόδοσης στον γεωργικό τομέα 

Το μέτρο θα παρέχει οικονομική στήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης ή / και του ενεργειακού 
ελέγχου.  

Γεωργίασ, Θερμοκήπια, 
Κτηνοτροφία 

Προγραμματισμένο 2021-2030 

EE1 Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ενεργειακών ελέγχων και 
συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας στις ΜΜΕ 

Το πεδίο εφαρμογής της ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να εκτελούν ενεργειακούς ελέγχους. Το έτος έναρξης είναι το 2019. Η 
ομάδα-στόχος είναι οι ΜΜΕ. Θα παρέχει οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη μέρους του κόστους του ενεργειακού 
ελέγχου. Η χρηματοδοτική στήριξη για συστήματα διαχείρισης της ενέργειας θα πρέπει να εξεταστεί μετά το 2019. Το 
PAM θα εφαρμοστεί από την Εθνική Κυβέρνηση. Πηγή χρηματοδότησης: Εθνικά κονδύλια 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , ΜΜΕ 

Υλοποιημένο 2019 

EE12 Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον 
οικιακό τομέα (υφιστάμενες κατοικίες) 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης για την υλοποίηση 
επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που εφαρμόζονται ελλείψει 
εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την 
εγκατάσταση νέων υλικών. Οι επενδύσεις (Θερμική μόνωση (τοίχοι) Θερμική μόνωση (παράθυρα) Θερμομόνωση 
(στέγες)) θα πρέπει να σχετίζονται με ώριμες τεχνολογίες / υλικά, εκτός εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας 
και ανάπτυξης. Μετά την εφαρμογή νέων θερμομονωτικών υλικών, πρέπει να επιτυγχάνονται οι σχετικές τιμές U, 
όπως ορίζεται στο διάταγμα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί, πρώτον, στην 
τοποθέτηση θερμικής μόνωσης σε τόσες υπάρχουσες ή νέες κατοικίες πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για 
την υποχρεωτική θερμομόνωση νέων κατοικιών και, δεύτερον, στην αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ των 
ανθρώπων. 

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2004-2013 

EE23 Πολεοδομικά κίνητρα για νέα κτίρια με υψηλότερη ενεργειακή 
απόδοση από τις απαιτήσεις της EBRD 

Τα νέα κτίρια και τα ανακαινισμένα κτίρια μπορούν να λάβουν πρόσθετο συντελεστή δόμησης 5% εάν επιτύχουν 
υψηλότερη ενεργειακή απόδοση από τα ελάχιστα υποχρεωτικά επίπεδα που προβλέπει η νομοθεσία 

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2016- 2020 

EE38 Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια 
(Νόμος 142/2006) 

Όλα τα νέα κτίρια του τριτογενούς τομέα, πλην εκείνων που περιγράφονται στο Παράρτημα του Κανονισμού περί 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμου (Νόμος 142 (Ι) / 2006) πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης που θεσπίζονται με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το μέτρο αυτό 
απορρέει από την υποχρέωση της Κύπρου να εφαρμόσει την οδηγία για τα κτίρια σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων. Ο σκοπός του μέτρου περιγράφεται στον ευρύτερο σκοπό της εφαρμογής της σχετικής οδηγίας. 

Υπηρεσίες, Κτίρια Υλοποιημένο 2009- On going 
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EE4 Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική 
χρήση) στον οικιακό τομέα 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 
την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 
καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 
συστήματα, οικιακά ηλιακά συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης, κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα 
θέρμανσης νερού, συστήματα θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους 
ψύξη). Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες 
τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο στοχεύει στην 
προώθηση των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα, στην αύξηση της συνειδητοποίησης των ΑΠΕ στους απλούς ανθρώπους και 
στην συμβολή στην επίτευξη των στόχων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. 

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2004-2013 

EE4 Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική 
χρήση) στον τριτογενή τομέα 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 
την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 
καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 
συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης Κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού Συστήματα 
θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους για θέρμανση και ψύξη χώρων). 
Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, 
εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση 
της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα 
στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης. 

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2004-2013 

EE4 Σχέδιο επιχορήγησης που ενθαρρύνει τη χρήση ΑΠΕ (τελική 
χρήση) στον βιομηχανικό και αγροτικό  τομέα 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης για 
την υλοποίηση επενδύσεων για την ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το σύστημα 
καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού (αυτόνομα φωτοβολταϊκά 
συστήματα, ηλιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης Κεντρικά ενεργά ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού Συστήματα 
θέρμανσης με ηλιακή πισίνα, αντλία θερμότητας με εναλλάκτη θερμότητας εδάφους για θέρμανση και ψύξη χώρων). 
Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, 
εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση 
της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα 
στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης. 

Γεωργία, Βιομηχανία Υλοποιημένο 2004-2013 

EE41 Πρόγραμμα επιχορήγησης "Αποθήκευση & αναβάθμιση" για την 
προώθηση της ανακαίνισης κατοικιών 

"Το σχέδιο (1η πρόσκληση - 2015, 2η πρόσκληση 2018) αποσκοπεί στην υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλης 
κλίμακας σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα. Ενισχυμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ή μονάδων κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες για την 
επίτευξη τουλάχιστον κατηγορίας ενέργειας Β στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων ή για την επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας 
πριν από την αναβάθμιση. Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με 
σκοπό να μετατραπούν σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης C. Εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους καταναλωτές. 
Το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης. Το ποσό της δημόσιας συνεισφοράς για τους δικαιούχους που χαρακτηρίζονται ως ευάλωτοι καταναλωτές 
αντιπροσωπεύει το 75%. Το ποσό της επιχορήγησης για την αναβάθμιση της ενέργειας μπορεί να ανέρχεται σε 15 000 
ευρώ για κάθε κτίριο ή 10 000 EUR για κάθε κτιριακό συγκρότημα. Όταν το σύστημα θέρμανσης / ψύξης του χώρου 
πρόκειται να αντικατασταθεί από σύστημα ΑΠΕ, το ποσό της επιχορήγησης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 000 ευρώ. " 

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2015-2018 

EE41 Πρόγραμμα επιχορήγησης "Αποθήκευση & αναβάθμιση" για την 
προώθηση της ανακαίνισης επαγγελματικων υποστατικών 

"Το Σχέδιο αυτό (1η πρόσκληση - 2015) αποσκοπεί στην εξασφάλιση μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτες 
ή ενοικιαστές κτιριακών εγκαταστάσεων και ΜΜΕ που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. τα ακόλουθα δύο (2) είδη 
επενδύσεων: 
Α. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου μέσω μεγάλης κλίμακας ανακαίνισης, προκειμένου να επιτευχθεί τουλάχιστον 
μία ενεργειακή κατηγορία Β στο πιστοποιητικό ενεργειακών επιδόσεων ή να επιτευχθεί εξοικονόμηση άνω του 40% σε 
σχέση με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. 
Β. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σε σχεδόν μηδενικό κτίριο ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στην εθνική νομοθεσία. 
Το ποσοστό της δημόσιας συνεισφοράς ανέρχεται στο 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της 
πρότασης. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 200 000 ευρώ " 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες , Κτιρια 

Υλοποιημένο 2015-2017 

EE41 Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας (τελική 
χρήση) στον τριτογενή τομέα (υφιστάμενες επιχειρήσεις). 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής επιδότησης 
για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 
εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 
εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 
αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου 
χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο 
έρευνας και ανάπτυξης. Ως «επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας» νοείται η επένδυση σε συστήματα, εξοπλισμό και 
υλικά των οποίων η εγκατάσταση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10% σε συγκεκριμένη εφαρμογή. 
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που θα μπορούσε να δοθεί ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη μορφή της 
επιλέξιμης επιχορήγησης (περιφερειακή, ελάχιστη / ειδική επιδότηση) ανερχόταν σε 250 000 ευρώ ανά εγκατάσταση. 
Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό 
τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης. 

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2004-2013 
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EE41 Πρόγραμμα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο 
βιομηχανικό τομέα (στις υφιστάμενες επιχειρήσεις). 

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής επιδότησης 
για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 
εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 
εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 
αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου 
χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο 
έρευνας και ανάπτυξης. Ως «επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας» νοείται η επένδυση σε συστήματα, εξοπλισμό και 
υλικά των οποίων η εγκατάσταση επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 10% σε συγκεκριμένη εφαρμογή. 
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που θα μπορούσε να δοθεί ανάλογα με το είδος της επένδυσης και τη μορφή της 
επιλέξιμης επιχορήγησης (περιφερειακή, ελάχιστη / ειδική επιδότηση) ανερχόταν σε 250 000 ευρώ ανά εγκατάσταση. 
Το μέτρο αυτό στοχεύει αφενός στην αύξηση της συνειδητοποίησης της εξοικονόμησης ενέργειας στον επιχειρηματικό 
τομέα και, αφετέρου, στη συμβολή του τομέα στην επίτευξη στόχων εξοικονόμησης. 

Βιομηχανία Υλοποιημένο 2004-2013 

EE45, 
EE40, 
EE33, 
EE22 

Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών Η Κύπρος δεν διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών και υπάρχει σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση 
στις μεγάλες πόλεις. Σκοπός του σχεδίου είναι η προώθηση και η ανάπτυξη μέτρων / έργων / προτάσεων που 
συμβάλλουν στην άμβλυνση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις μεγάλες πόλεις. Τα νέα λεωφορεία αγοράστηκαν σε 
μεγάλες πόλεις τον Ιούνιο του 2010, ως ένα πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, το 2009 
δρομολογήθηκαν τακτικά δρομολόγια λεωφορείων μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και αεροδρομίου Λάρνακας. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον τομέα, καθώς 
οι μεταφορές ευθύνονται για σχεδόν το 50% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κύπρο. Με βάση τα στοιχεία του 
Υπουργείου Μεταφορών και Έργων, έχει τεθεί στόχος για αύξηση του ποσοστού των δημόσιων συγκοινωνιών από 2% 
το 2009 σε 10% το 2015. 

Μεταφορές (Δημόσιες 
μεταφορές) 

Υλοποιημένο 2010-2020 

EE5 Σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας / ΑΠΕ για δημόσιο ή ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. 

Σκοπός τουσχεδίου είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιδότησης ή / και επιχορήγησης ή 
ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ενθάρρυνση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή 
κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου 
εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να 
αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας και ανάπτυξης. Το μέτρο 
στοχεύει στην προώθηση των ΑΠΕ και του ΕΣ στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των ΑΠΕ και των ΕΣ μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και στη συμβολή τους στους στόχους ΑΠΕ και 
ΕΕ. 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Υλοποιημένο 2004-2013 

EE7 Αύξηση του τέλους ΑΠΕ  Το μέτρο αυτό συνίσταται στην αύξηση των τελών ΑΠΕ και ΕΣ που εφαρμόζονται στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 01/01/2017 έως την 31/12/2019 αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση για 
ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας από 0,5 ευρώ το Kwh έως 1 ευρώ ανά Kwh. 
Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων μόνο των ευάλωτων 
καταναλωτών. 

Γεωργία, Βιομηχανία, 
Υπηρεσίες, Μεταφορές, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Υλοποιημένο 2017-2019 

EE8 Φορολογία οχημάτων με βάση τις εκπομπές CO2. Το μέτρο αυτό αφορά τον φόρο που επιβλήθηκε στα οχήματα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ από το 2014. Η τελευταία τροποποίηση του νόμου 100 (I) / 2013 για τον τομέα των οχημάτων και των 
οδικών μεταφορών της 9ης Σεπτεμβρίου 2013 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και τροποποίησε τον ετήσιο 
φόρο οχημάτων που πρέπει να καταβάλλεται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας M1, όπως θα υπολογιζόταν 
έκτοτε βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο / km) και 
το μέτρο αυτό μείωσε την ταξινόμηση οχημάτων με υψηλή κατανάλωση καυσίμου. 

Μεταφορές Υλοποιημένο 2014-2030 

EE9 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

"Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως Δημόσια Αρχή για τη διαχείριση των δημόσιων οχημάτων, άρχισε 
το 2017 να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου στα Δημόσια Οχήματα. Μερικά από τα οφέλη 
του συστήματος είναι: 
• Την ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων δημόσιας υπηρεσίας μέσω των δεδομένων και των εκθέσεων που 
παράγονται από αυτό το σύστημα. 
• Άμεσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων όσον αφορά την ηλικία, την κατάσταση (π.χ. 
ένδειξη χιλιομετρητή), τον τύπο του οχήματος (π.χ. επιβάτες, εμπορικά, φορτηγά). 
• Καλύτερος προγραμματισμός της συντήρησης του οχήματος μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών που θα στέλνουν 
το σύστημα σε προκαθορισμένα διαστήματα χιλιομέτρων. " 

Μεταφορές (Δημόσιος 
τομέας) 

Υλοποιημένο 2016-2018 

IEM16 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Κύπρου, της 
Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας (05/12/2017, Λευκωσία). 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Ιταλίας για το έργο αγωγού EastMed. Το  
Μνημόνιο Συνεργασίας είναι απαραίτητο νομικό μέτρο για την υλοποίηση του PCI. Αυτό το PCI είναι ένας υπεράκτιος / 
χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου , ο οποίος συνδέει άμεσα τις πηγές της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα μέσω 
της Κύπρου και της Κρήτης 

Παροχή  φυσικού αερίου 
/ Παραγωγή ενέργειας 

Υλοποιημένο   
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IEM17 Υπουργική Απόφαση (ΚΔΠ 289/2015) σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια, τις κατηγορίες ευάλωτων πελατών 
ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την προστασία αυτών των πελατών. 

Βάσει των διατάξεων της οδηγίας 2009/72 / ΕΚ, κάθε κράτος μέλος καθορίζει την έννοια των ευάλωτων πελατών, η 
οποία μπορεί να αναφέρεται στην ενεργειακή φτώχεια και, μεταξύ άλλων, στην απαγόρευση της αποσύνδεσης της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τους πελάτες αυτούς σε κρίσιμες στιγμές. », Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εξέδωσε Διάταγμα (αρ. ΚΔΠ 289/2015) τη φτώχεια, τις 
κατηγορίες ευάλωτων πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των 
πελατών αυτών.Η εντολή καθορίζει τις κατηγορίες των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.Επιπλέον, η 
ανωτέρω εντολή ορίζει τα μέτρα προστασίας των ευάλωτων κατηγοριών πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: 
α) μειωμένες τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας 08) που βασίζεται σε 
υπουργική απόφαση αριθ. ΚΔΠ. 286/2016) 
(β) οικονομικά κίνητρα (ανάλογα με το διαθέσιμο budjet) για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 
καθαρού μέτρησης 
γ) οικονομικά κίνητρα (ανάλογα με το διαθέσιμο budjet) για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των 
κατοικιών τους · 
 δ) διασφάλιση της συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων σε αυτούς τους 
ευάλωτους καταναλωτές, ώστε η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να είναι απαραίτητη για λόγους υγείας 

Ευάλωτοι καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας 

Υλοποιημένο (α) από το 
2006  

(β) από το 
2013  

(γ) από το 
2014 

(δ) από το 
2015 

RES10 Σχέδιο στήριξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςμε FIT 
για εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

Η λειτουργία του συστήματος FIT ξεκίνησε το 2004 ως εθνική πολιτική για την απόκτηση περιβαλλοντικών 
πλεονεκτημάτων και την εισαγωγή της χρήσης ΑΠΕ στην ηλεκτρική ενέργεια. το καθεστώς προβλέπει μια σταθερή 
τιμή πώλησης για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ για περίοδο 15 ή 20 ετών.Τα τέλη τροφοδοσίας RES εξαρτώνται από τον τύπο 
και τη χωρητικότητα μονάδας ΑΠΕ και υπολογίστηκαν για ένα εσωτερικό ποσοστό επιστροφής 12%. Το 2013, η τιμή 
πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος από μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα (συνολικής χωρητικότητας 50MW) καθορίστηκε 
μετά από προσφορά. Το μέτρο θα σταματήσει το 2013. Επί του παρόντος, μόνο τα υπάρχοντα εργοστάσια ενδέχεται 
να λάβουν το τέλος προμήθειας. 

Παροχή ενέργειας: 
παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας  

Υλοποιημένο 2004-2013 

RES10 Σύστημα αντικατάστασης ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης για την 
αντικατάσταση των ηλιακών θερμοσιφώνων σε υπάρχουσες κατοικίες. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που 
συνίστανται στην αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού / υλικών. Το καθεστώς αφορά μόνο την 
αντικατάσταση των ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε υπάρχουσες ιδιωτικές μονάδες κατοικίας. Τα 
επιδοτούμενα συστήματα θα πρέπει να πληρούν καθορισμένα ενεργειακά κριτήρια. Επίσης, πρέπει να ληφθεί άδεια 
εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή πολεοδομίας, ανάλογα με την περίπτωση 

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2015-2018 

RES3 Σχέδιο επιχορήγησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων με τη μέθοδο Net metering. 

Το μέτρο αυτό στοχεύει στη σταδιακή εγκατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο οικιακών φωτοβολταϊκών 
συστημάτων ισχύος 3kW - 7k τα επόμενα τέσσερα (4) ή πέντε (5) χρόνια. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν όλους τους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Στις ευάλωτες ομάδες θα χορηγηθεί επιδότηση ύψους 50% του 
συνολικού επενδυτικού κόστους από το Ειδικό Ταμείο για ΑΠΕ και ΕΣ για την αγορά και εγκατάσταση αυτών των 
συστημάτων. Μέχρι το τέλος του 2017 εγκαταστάθηκαν 10.360 Φ / Β συστήματα συνολικής χωρητικότητας 33.213 Kw. 

Οικιακοί καταναλωτές Υλοποιημένο 2013-2019 

RES4 Σχέδιο στήριξης για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας 

Το μέτρο τέθηκε σε λειτουργία από το 2004 έως το 2013. Μέσω του καθεστώτος στήριξης χορηγήθηκε οικονομική 
ενίσχυση για την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, γεωθερμικών συστημάτων 
και θερμαντικών σωμάτων βιομάζας σε οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Το 2015 λειτουργούσε το σύστημα «Save & 
Upgrade» για οικιστικά κτίρια και για επιχειρήσεις που παρέχουν οικονομική υποστήριξη για τις ίδιες εγκαταστάσεις 

Κατανάλωση ενέργειας Υλοποιημένο 2004-2013 

RES5 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εκμεταλλεύσεις εμπορικών και 
βιομηχανικών καταναλωτών, για ίδια χρήση. Μετά από σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
(CERA), οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές θα μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις 
στέγες των εκμεταλλεύσεών τους, για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για ίδια χρήση. Δεν θα δοθεί καμία ενίσχυση 
στο πλαίσιο αυτού του μέτρου για την αγορά και την εγκατάσταση των συστημάτων. Μέχρι το τέλος του 2017 
εγκαταστάθηκαν 94 Φ / Β συστήματα συνολικής χωρητικότητας 4.276 Kw. 

Βιομηχανία, Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2013-2019 

SEC3 Ανακοίνωση διαγωνισμού για τον τερματικό εισαγωγής ΥΦΑ. Σχεδιασμός και Κατασκευή τερματικού εισαγωγής ΥΦΑ και 20ετή λειτουργία και συντήρηση. Παραγωγή ενέργειας, 
διαφοροποίηση του 

ενεργειακού μίγματος 

Υλοποιημένο   

SEC4 Υπουργική Απόφαση ΚΔΠ 212/2014 για τη διατήρηση 
αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης ισοδύναμη με 
καθαρές εισαγωγές πετρελαιοειδών 90 ημερών. 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αποθέματος Πετρελαίου (ΚΟΔΑΠ) είναι ο Κεντρικός Φορέας 
Χρηματιστηριακής Διαμεσολάβησης της Κύπρου που ιδρύθηκε με το Νόμο περί Συντήρησης Πετρελαίων του 2003 
(Ν.149 (Ι) / 2003). Σύμφωνα με τον νόμο αυτό, η KODAP είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των εθνικών αποθεμάτων 
πετρελαίου που ισοδυναμούν με καθαρές εισαγωγές 90 ημερών. Παρέχει, διατηρεί και πωλεί εθνικά αποθέματα 
πετρελαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/119 / ΕΚ. Σε περίπτωση σοβαρής διακοπής του εφοδιασμού, 
ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μπορεί να εφαρμόσει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
και τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης 
ανάγκης. 

Εγχώρια κατανάλωση 
ενέργειας 

Υλοποιημένο Ετησίως από 
το 2004 

SEC5 Υπουργική Απόφαση 84.952 στις 14/5/2018 για την υπογραφή 
μνημονίου συμφωνίας και Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των εταιρειών εμπορίας 
πετρελαιοειδών, δηλαδή της BP Eastern Mediterranean Ltd, 
της ExxonMobil Cyprus Ltd, της Ελληνικής Εταιρείας 
Πετρελαίου Κύπρου Ltd, της Intergaz Ltd, Petrolina (Holdings) 
Public Ltd και Synergaz Ltd για τη μετεγκατάσταση 
εγκαταστάσεων πετρελαίου και υγροποιημένου πετρελαίου 
από την ακτή της Λάρνακας στην περιοχή του Βασιλικού 

Οι εταιρείες πετρελαίου σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέους τερματικούς σταθμούς αποθήκευσης πετρελαίου στην 
περιοχή του Βασιλικού προκειμένου να μεταφέρουν τα δικά τους αποθέματα πετρελαίου από τη Λάρνακα. 

Βιομηχανία πετρελαίου Υλοποιημένο 2018-2020 
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SEC6 Ενιαίο Σχέδιο Δράσης για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού 
συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος, 2. Ορισμός 
ορισμένων δεικτών ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας 

"1. Ο ΔΣΜΚ υποβάλλει στη ΡΑΕΚ όποτε κρίνεται απαραίτητο ένα ενημερωμένο σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση 
του ηλεκτρικού συστήματος μετά από διακοπή ρεύματος Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα / 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τον ΔΣΜΚ και τις ίδιες τις Μονάδες Ισχύος, το κρίσιμο προσωπικό 
υποστήριξης, τους μηχανισμούς προειδοποίησης, τα μέσα επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πιθανές ενέργειες για 
την υλοποίηση του Σχεδίου.Το Σχέδιο Δράσης ισχύει από το 2014 και έκτοτε έγιναν αρκετές αναθεωρήσεις, αναμένεται 
ότι το 2019 ο ΔΣΜΚ θα υποβάλει σε αναθεωρημένη έκδοση της πρότασης δράσης της ΡΑΕΚ. 
2. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του εφοδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του CEER για την 
εναρμόνιση των δεικτών της συνέχισης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (CoS), οι διαδικασίες συλλογής δεδομένων 
και η μεθοδολογία υπολογισμού της αξίας του CoS καθώς και άλλων σημαντικών παραμέτρων, εμπορική ποιότητα, η 
ΡΑΕΚ βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία τέτοιων δεικτών με εξωτερική βοήθεια ". 

Παραγωγή ενέργειας Υλοποιημένο Ετησίως από 
το  2014 (για 

το σημείο 
No.1) 

TRA4 Φορολογία οχημάτων βάσει εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα Το μέτρο αυτό αφορά τον φόρο που επιβλήθηκε στα οχήματα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2, ο οποίος 
τέθηκε σε ισχύ από το 2014. Η τελευταία τροποποίηση του νόμου 100 (I) / 2013 για τον τομέα των οχημάτων και των 
οδικών μεταφορών της 9ης Σεπτεμβρίου 2013  που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014 και τροποποίησε τον ετήσιο 
φόρο οχημάτων που πρέπει να καταβάλλεται για κάθε μηχανοκίνητο όχημα κατηγορίας M1, όπως θα υπολογιζόταν 
έκτοτε βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο / km) και 
το μέτρο αυτό μείωσε την ταξινόμηση οχημάτων με υψηλή κατανάλωση καυσίμου. 

Μεταφορές Υλοποιημένο 2014-2030 

TRA5 Επικαιροποίηση φορολογίας οχημάτων βάσει εκπομπών 
Διοξειδίου του Άνθρακα 

Tροποποίηση του Νόμου περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Οδικής Κυκλοφορίας για την αναθεώρηση των φόρων 
οχημάτων και των τελών ετήσιας κυκλοφορίας, ως μέτρο προώθησης οχήματος με χαμηλές εκπομπές, 
συμπεριλαμβανομένων των ZLEV. 
  
 Η προτεινόμενη νομοθεσία υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψηφοφορία. 

Μεταφορές, Ποιότητα 
αέρα 

Υλοποιημένο 2019 - 

TRA6 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου (Οχήματα 
Κεντρικής Κυβέρνησης) 

"Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως Δημόσια Αρχή για τη διαχείριση των δημόσιων οχημάτων, άρχισε 
το 2017 να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου στα Δημόσια Οχήματα. Μερικά από τα οφέλη 
του συστήματος είναι: 
• Την ορθολογική διαχείριση του στόλου οχημάτων δημόσιας υπηρεσίας μέσω των δεδομένων και των εκθέσεων που 
παράγονται από αυτό το σύστημα. 
• Άμεσες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του στόλου οχημάτων όσον αφορά την ηλικία, την κατάσταση (π.χ. 
ένδειξη χιλιομετρητή), τον τύπο του οχήματος (π.χ. επιβάτες, εμπορικά, φορτηγά). 
• Καλύτερος προγραμματισμός της συντήρησης του οχήματος μέσω αυτοματοποιημένων αναφορών που θα στέλνουν 
το σύστημα σε προκαθορισμένα διαστήματα χιλιομέτρων. " 

Μεταφορές (Δημόσιος 
φορέας) 

Υλοποιημένο 2016-2018 

TRA8 Αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι προμηθευτές καυσίμων για μεταφορές (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) 
υποχρεούνται να αναμειγνύουν τα βιοκαύσιμα με τα συμβατικά καύσιμα μεταφοράς προκειμένου να επιτύχουν έναν 
ορισμένο στόχο, δηλαδή το ποσοστό των βιοκαυσίμων σε ολόκληρες ετήσιες πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης, σε ενεργειακό περιεχόμενο. 

Μεταφορές, Ποιότητα 
αέρα 

Υλοποιημένο 2008-2030 

WST5 Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης για την επεξεργασία 
ζωικών αποβλήτων 

Προώθηση της αναερόβιας χώνευσης σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις βιοαερίου. Ενθάρρυνση νέων εγκαταστάσεων 
βιοαερίου για την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων από την κτηνοτροφία 

Απόβλητα Υλοποιημένο σε εξέλιξη 

  Εθνικό σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Ως «πράσινες δημόσιες συμβάσεις» νοούνται οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύναψη 
(δημόσιων) συμβάσεων αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο νόμων 
περί διαδικασιών συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέχιση την πρόοδο στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση 
της οικονομικής βιωσιμότητας. 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Υλοποιημένο 2007 - 

  Σχέδιο απόσυρσης οχημάτων Το πρόγραμμα  αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Απόσυρση 
οχημάτων ηλικίας άνω των 15 ετών. 

Μεταφορές Υλοποιημένο 2008-2010 

  Σύστημα επιχορηγήσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις 
μεταφορές (αγορά υβριδικών, ηλεκτρικών και χαμηλών ρύπων 
οχημάτων) 2004-2009 

Το καθεστώς αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων με τη μορφή κρατικής επιχορήγησης ή ειδικής 
επιδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ES). Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις 
που εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει μόνο τις επενδύσεις που 
εφαρμόζονται ελλείψει εθνικών ή κοινοτικών προτύπων. Το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που συνίστανται στην 
αγορά και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή / και υλικών. Καλύπτει επίσης το κόστος των σχεδίων, όπου 
χρειάζεται. Οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν ώριμες τεχνολογίες, εξαιρουμένων εκείνων που βρίσκονται σε στάδιο 
έρευνας και ανάπτυξης. Δίδεται επιχορήγηση για την αγορά επτά (7) νέων οχημάτων από επιχειρήσεις και ενός 
οχήματος από φυσικά πρόσωπα για τις κατηγορίες οχημάτων που περιγράφονται παρακάτω. 

Μεταφορές Υλοποιημένο 2004-2009 

  Εκστρατεία αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων Το μέτρο αυτό συνίστατο στη διάθεση 6 δωρεάν συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού σε κάθε εγχώριο καταναλωτή 
ηλεκτρικής ενέργειας από το 2006 έως το 2010, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου των Υπουργών. Οι δικαιούχοι 
περιλάμβαναν όλους τους οικιακούς καταναλωτές της ΑΗΚ που υπάγονται στις κατηγορίες τιμολογίων 05, 06, 07 και 
08, καθώς και σε όλους τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκκλησίες, σχολεία, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και 
φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οικογένειες με πολλά παιδιά, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εκκλησίες κ.λπ. δικαιούνται 
10 συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Καθώς ήταν αδύνατο να διανεμηθούν όλοι οι λαμπτήρες μέχρι το τέλος του 2010, 
αποφασίστηκε να συνεχίσουν τη διανομή τους το 2011 και το 2012. 

Οικιακοί καταναλωτές, 
Υπηρεσίες (Δημόσιος 

τομέας) 

Υλοποιημένο 2007-2012 

  Οριζόντια μέτρα (ενημερωτικές εκστρατείες, κατάρτιση για την 
οικολογική οδήγηση, οργάνωση εργαστηρίων κ.λπ.) για την 
επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 

Πρόκειται για την υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διεξαγωγή διαφημιστικών 
ενεργειών, τη διοργάνωση εργαστηρίων, τη διεξαγωγή διαγωνισμών μαθητών κλπ. Όλα αυτά οργανώνονται από το 
ΥΕΕΒΤ σε ετήσια βάση. 

Βιομηχανία, Υπηρεσίες, 
Οικιακοί καταναλωτές 

Υλοποιημένο 2014 - 2020 
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  Εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου 
που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Το μέτρο αυτό συνίσταται στην εφαρμογή σημαντικών μέτρων ανακαίνισης και ατομικών μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας σε κτίρια του δημόσιου τομέα καθώς και μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπεριφοράς των 
χρηστών με σκοπό την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

Υπηρεσίες (Δημόσιος 
τομέας) 

Υλοποιημένο 2014-2020 

  Ενεργειακή απόδοση σε υπάρχοντα κτίρια Χρηματοδοτική στήριξη, με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, για μεμονωμένες παρεμβάσεις υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης. Εφαρμόζεται από την εθνική κυβέρνηση 

Υπηρεσίες Υλοποιημένο 2017- 2020 

IEM1 Ανάπτυξη της υποδομής του δικτύου φυσικού αερίου στην 
Κύπρο 

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου υποδομών δικτύου αγωγών φυσικού αερίου από την εγκατάσταση 
επαναεριοποίησης στην περιοχή Βασιλικού προς τις τρεις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Βασιλικός, 
Δεκέλεια και Μονή) και τις τρεις Ιδιωτικές Μονάδες Παραγωγἠς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ενεργειακές πηγές 
παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 

  Η ημερομηνία 
στόχος για την 
ολοκλήρωση 
ολόκληρου 
του δικτύου 

είναι το 
2023/2024 

RES35 Εικονικό netmeeting για κτίρια πολυκατοικιών και για κτίρια 
που δεν έχουν αρκετό χώρο για την εγκατάσταση στις 
εγκαταστάσεις των απαιτούμενων Φ / Β 

Επέκταση συστήματος καθαρού μετρητή, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε 
πολυκατοικίες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα με σύστημα καθαρού τιμολογίου (δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
διαθέσιμος χώρος) 

      

 




