
ΚΥΠΡΟΣ 2035: 

Μια Κύπρος και Πράσινη 

Πράσινη Ανάπτυξη και Περιβάλλον



• Κίνδυνος  ερημοποίησης.

• Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τους στόχους:

(1) Kλιματικη ουδετερότητα μέχρι το 2050.

(2) Μείωση κατα 55% των εκπομπών ρύπων 
μέχρι το 2030 (από 1990).

(3) Πλήρης ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

• Η εκάστοτε κυβέρνηση δεν έχει λάβει 
αποτελεσματικά μέτρα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να 
αποκλίνει από την επίτευξη των στόχων.

Η Μεγαλύτερη Πρόκληση: Κλιματική Κρίση



• Η περιβαλλοντική καταστροφή της κατεχόμενης γης μας,
αφορά και επηρεάζει όλους μας.

• Η Κύπρος αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα.

• Οι πολιτικές μας για τον αέρα, το νερό, τη βιοποικιλότητα,
τα δάση και τις ακτές μας πρέπει να ξεπεράσουν τους
διαχωρισμούς που μας επιβάλλουν οι γραμμές κατοχής και
τα όρια των βάσεων.

• Όλη αυτή η γη μας ανήκει και είναι δική μας ευθύνη να τη
διαφυλάξουμε.

Μια Κύπρος και Πράσινη: Ένα Ενιαίο Οικοσύστημα



1. Προσαρμογή εθνικής νομοθεσίας για προώθηση της
δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών.

2. Σχέδιο επιδότησης ΑΠΕ: Κλιμακωτή χορηγία για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις.

3. Προώθηση ΑΠΕ από το δημόσιο τομέα:

• Νομοθέτηση υποχρέωσης πως οι ιδιώτες που
συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς πληρούν
περιβαλλοντικά κριτήρια.

• Άμεση μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση και
βιωσιμότητα μεγάλων δημοσίων έργων, με σκοπό την
υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Κίνητρα για χρήση ΑΠΕ



Κίνητρα για χρήση ΑΠΕ

4. Προμηθευτές ΑΠΕ: Απλοποίηση διαδικασίας
αδειοδότησης για παροχείς ΑΠΕ.

5. Στοχευμένες κρατικές επενδύσεις:

• Πάρκο παραγωγής ηλιακής ενέργειας εντός της νεκρής
ζώνης (δηλωμένη στήριξη ΕΕ).

• Υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

• Ουσιαστική υποδομή για φόρτιση ηλεκτρονικών
αυτοκινήτων, αξιοποιώντας τους πόρους από το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.



Το αυτόνομο δικαίωμα θα κατοχυρώνει:

• Ουσία του δικαιώματος στο καθαρό περιβάλλον.

• Δικαίωμα των πολιτών να πληροφορούνται για
περιβαλλοντικά θέματα.

• Αποτελεσματική συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων πολιτών
σε πολιτικές αποφάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον στο
οποίο διαμένουν.

• Αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέματα.

Συνταγματικό Δικαίωμα στο Καθαρό Περιβάλλον 



1. Πράσινη Φορολογία:

• Επιβολή φορολογίας σε δραστηριότητες που
επιβαρύνουν το περιβάλλον.

• Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις
σε δραστηριότητες ιδιωτών που ωφελούν το
περιβάλλον και συνδράμουν στην πράσινη
ανάπτυξη.

• Δημοσιονομικά ουδέτερη υλοποίηση.

Πράσινη Φορολογία / Πράσινες Επενδύσεις



Πράσινη Φορολογία / Πράσινες Επενδύσεις

2. Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας:

• Στήριξη επιχειρήσεων από το κράτος στη
μετάβαση σε περιβαλλοντικά φιλικές
πρακτικές.

• Φορολογικά κίνητρα για (α) ανάπτυξη
επιχειρήσεων και (β) προσέλκυση ξένων
επενδύσεων στους τομείς της πράσινης
ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

• Εποπτεία για αποφυγή «πράσινου
ξεπλύματος» (Greenwashing).



1. Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών
ανακύκλωσης.

2. Κίνητρα για επισκευή παρά αντικατάσταση
προϊόντων:

• Μείωση ΦΠΑ που επιβάλλεται σε υπηρεσίες
επισκευής (πχ Σουηδία).

• Νομοθέτηση υποχρέωσης πωλητών
ηλεκτρικών και μηχανικών προϊόντων να
προμηθεύονται ποσότητα ανταλλακτικών.

3. Κίνητρα σε επιχειρήσεις να πιστοποιηθούν με EU
Ecolabel.

Κυκλική Οικονομία



Αρμοδιότητες:

• Συντονισμός των πυροσβεστικών υπηρεσιών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της υποτελούς τοπικής
διοίκησης και συντονισμός της διαδικασίας
αναδάσωσης.

• Συλλογή και κοινοποίηση στοιχείων για
περιβαλλοντικές καταστροφές σε οποιοδήποτε μέρος
της Κύπρου.

• Συλλογική μελέτη για τρόπους αντιμετώπισης.

Η περιβαλλοντική καταστροφή του νησιού μας αφορά 
όλους!

Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την αντιμετώπιση 
της Κλιματικής Κρίσης 



Αναβάθμιση Επιτρόπου Περιβάλλοντος με 
επιπρόσθετες εξουσίες:

• Οριζόντιος έλεγχος περιβαλλοντικής επίδρασης
του κράτους και ιδιωτικών οργανισμών.

• Να θέτει στόχους για ενεργειακές επιδόσεις
δημόσιου τομέα και να ελέγχει ότι τηρούνται.

• Επιβλέπει την εφαρμογή αδειοδοτημένων έργων
από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

• Δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Οριζόντιος έλεγχος από 
Επίτροπο Περιβάλλοντος



• Ρύποι από τις μεταφορές αποτελούν το 40% των
εκπομπών της Κύπρου.

Λεωφορεία:

• Ψηφιοποίηση δρομολογίων για όλες τις
επαρχίες.

• Επανεξέταση δρομολογίων για να μην υπάρχουν
πολλές αλλαγές για να φτάσει κάποιος στον
προορισμό του.

• Έλεγχος ότι οι εταιρείες μεταφορών τηρούν τις
πρόνοιες της σύμβασης που καθορίζουν τη
συχνότητα των δρομολογίων.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



1. Η πολιτική «των πύργων και των διαβατηρίων»
επέφερε μεγάλο περιβαλλοντικό πλήγμα.

2. Κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης:

• Εφαρμογή ενεργειακών κριτηρίων για μεγάλα
έργα.

• Ιδιοκτήτες κτιρίων που θα πιστοποιούνται με
Ecolabel θα λαμβάνουν φορολογική ελάφρυνση.

• Διενέργεια ΜΕΕΠ για τα ψηλά κτίρια και
εφαρμογή μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων.

3. Στηρίζουμε την προσπάθεια διαφύλαξης και
επέκτασης των αστικών περιοχών πρασίνου.

Πράσινη Πολεοδομική Πολιτική 



Ακάμας – Εθνικό Πάρκο

1. Να υιοθετηθούν οι όροι της Έκθεσης Οικολογικής
Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

2. Προστασία των περιοχών Natura 2000 στην οποία δεν
πρέπει να επεκτείνονται τουριστικές/οικιστικές ζώνες.

3. Χρήση ποσοτικοποιημένων δεικτών αειφορίας που
προτάθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τον
σχεδιασμό της περιοχής.

4. Αφαίρεση πολιτικής μεμονωμένης κατοικίας.



5. Πολιτική του «Επισκέψιμου Αγροκτήματος» πρέπει να
ρυθμιστεί ικανοποιητικά για να μην επεκτείνεται σε
περιοχές μακριά από τους πυρήνες των κοινοτήτων.

6. Να αφαιρεθεί από τις πρόνοιες η επέκταση της λατομικής
ζώνης της Ανδρολύκου.

7. Κάτοικοι των κοινοτήτων:

• Απαλλοτρίωση γης εντός και πέριξ του Εθνικού Πάρκου
καταβάλλοντας δίκαιη αποζημίωση.

• Απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης για να
επιτραπεί η χρήση υφιστάμενων δομών ως τόπων
φιλοξενίας.

Ακάμας – Εθνικό Πάρκο



1. Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή
τομέα.

2. Αύξηση γονιμότητας της γης με προώθηση
κομποστοποίησης.

3. Πρόγραμμα για στήριξη και προσέλκυση νέων αγροτών
με επιστημονική κατάρτιση:

• Αναβάθμιση πανεπιστημιακών προγραμμάτων που
σχετίζονται με νέες αγροτικές τεχνολογίες και καλές
πρακτικές.

4. Διασφάλιση απαραίτητων υποδομών στην ύπαιθρο και
φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη αγροτουρισμού.

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου



Άμεση εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η «Εθνική 
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»:

• Επιδιόρθωση συστημάτων μεταφοράς νερού για
περιορισμό των απωλειών.

• Φορολογική επιβάρυνση στις υδροβόρες εγκαταστάσεις.

• Φορολογικά κίνητρα για αντικατάσταση οικιακών
συσκευών με νέες που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση
νερού. Προϋπόθεση η ανακύκλωση της παλιάς συσκευής.

• Ανακυκλωμένο νερό για άρδευση χώρων πρασίνου.

• Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ.

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων 



1. Ενίσχυση της Αστυνομίας για τα Ζώα και
διαφώτιση του κοινού για το έργο αυτής της
υπηρεσίας.

2. Προώθηση προγραμμάτων στείρωσης
αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με τις
δημοτικές αρχές.

3. Στήριξη του έργου των καταφύγιων ζώων.

Προστασία των Ζώων



Σύνοψη

• Η απερχόμενη κυβέρνηση και οι συνεχιστές της,
10 χρόνια, δεν πήραν μέτρα για να αντιμετωπίσουν
το πρόβλημα.

• Μόνο μια πραγματικά ανεξάρτητη ηγεσία μπορεί
να αλλάξει τις νοοτροπίες και να υλοποιήσει τα
μέτρα που χρειάζονται για να αποφύγουμε την
κλιματική καταστροφή!

Source: Financial Times



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ!

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022


