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ΕΙΑΓΨΓΗ
Θ υμφωνία Εταιρικισ χζςθσ (Ε) για τθν περίοδο 2014-2020 αποτελεί το ςτρατθγικό
ζγγραφο προγραμματιςμοφ τθσ αξιοποίθςθσ των πόρων που κα παραχωρθκοφν ςτθν
Ξφπρο από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Σαμεία (ΕΔΕΣ) τθν περίοδο 20142020. Θ Χυμφωνία Εταιρικισ Χχζςθσ ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζργειασ και του
ςυντονιςμοφ μεταξφ των Ψαμείων τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ (Διαρκρωτικά Ψαμεία και Ψαμείο
Χυνοχισ), τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ, ΕΓΨΑΑ) και τθσ Ξοινισ Αλιευτικισ Υολιτικισ (Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και
Αλιείασ, ΕΨΚΑ), οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνονται ουςιαςτικά αποτελζςματα, που κα
ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των Χτόχων τθσ Χτρατθγικισ τθσ Ζνωςθσ Ευρϊπθ 2020 και κατ’
επζκταςθ ςτθν ανάπτυξθ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ).
Θ Χυμφωνία Εταιρικισ Χχζςθσ, καταρτίςτθκε ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Άρκρου 14 του
Ξανονιςμοφ Γενικϊν Διατάξεων και με βάςθ το ςχετικό ‘‘πρότυπο‘’(template) που εκδόκθκε
από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ειδικότερα περιλαμβάνει εν ςυντομία τα ακόλουκα:
(α) Ανάλυςθ των αναγκϊν και προοπτικϊν ανάπτυξθσ και Χρθματοδοτικζσ Υροτεραιότθτεσ.
(β) Κεματικι επικζντρωςθ και ευκυγράμμιςθ με τθ Χτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020».
(γ) Σλοκλθρωμζνθ Υροςζγγιςθ για τθ ςτιριξθ τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ.
(δ) Σλοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για αντιμετϊπιςθ των γεωγραφικϊν περιοχϊν που
αντιμετωπίηουν ειδικά δθμογραφικά προβλιματα.
(ε) Υλαίςιο και διευκετιςεισ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ
Χχζςθσ.
Θ Χυμφωνία Εταιρικισ Χχζςθσ, όπωσ και τα υπόλοιπα προγραμματικά ζγγραφα που
ετοιμάςτθκαν για τθν αξιοποίθςθ των πόρων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Σαμείων, καταρτίςτθκαν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ εταιρικότθτασ και
πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ. Σι ςχετικζσ διαδικαςίεσ αναλφονται ςτο κεφάλαιο 1.5.1.
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ΜΕΡΟ 1Α

1 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ
ΜΕ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΝΗ,
ΒΙΨΙΜΗ ΚΑΙ ΦΨΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΤ ΣΨΝ ΣΑΜΕΙΨΝ,
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ
ΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΨΡΙΚΗ ΤΝΟΦΗ
1.1 ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΙΟΣΗΣΨΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΑΝΑΓΚΨΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΣΙΚΨΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
1.1.1

Μακροοικονομικό Περιβϊλλον

Θ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και ειδικότερα οι δυςμενείσ οικονομικζσ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα
επθρζαςαν τθ μικρι και ανοικτι οικονομία τθσ Ξφπρου με αποτζλεςμα τθν επιδείνωςθ των
μακροοικονομικϊν επιδόςεων τθσ χϊρασ κατά τα τελευταία χρόνια, όπωσ παρουςιάηονται
ςυνοπτικά ςτον Ρίνακα 1.
Ρίνακασ 1: Βαςικοί Μακροοικονομικοί Δείκτεσ

Φυκμόσ Ανάπτυξθσ ΑΕΥ (%)
Υοςοςτό Ανεργίασ (%)
Υλθκωριςμόσ (%)
Δθμοςιονομικό Λςοηφγιο (% του ΑΕΥ)
Δθμόςιο Χρζοσ (% του ΑΕΥ)
Λςοηφγιο Ψρεχουςϊν Χυναλλαγϊν (% του
ΑΕΥ)

2009

2010

2011

2012

2013

-1,9

1,3

0,4

-2,4

-5,4

5,4

6,3

7,9

11,9

15,9

0,2

2,6

3,5

3,1

0,4

-6,1

-5,3

-6,3

-6,4

-5,4

58,5

61,3

71,5

86,6

111,5

-10,7

-9,8

-3,4

-6,8

-1,9

Υθγι: Eurostat Database, Ωπουργείο Σικονομικϊν
Ψο αντίξοο διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον ςε ςυνδυαςμό με τα μακροχρόνια διαρκρωτικά
προβλιματα τθσ κυπριακισ οικονομίασ, τα οποία ιρκαν ςτθν επιφάνεια ωσ επακόλουκο
τθσ κρίςθσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
κατά 2,4% το 2012, ζναντι οριακισ αφξθςθσ κατά 0,4% το 2011. Χτθν επιδείνωςθ των
οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςυνζβαλε και το ατφχθμα του Λουλίου 2011 ςτθ ναυτικι βάςθ
Ευάγγελοσ Φλωράκθσ, που προκάλεςε εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτο ςτακμό παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ του Βαςιλικοφ, ο οποίοσ αντιπροςϊπευε πζραν του ιμιςυ τθσ
6

ςυνολικισ ικανότθτασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ του νθςιοφ, αναςτζλλοντασ τθ
λειτουργία του για ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα.
Θ επιδείνωςθ των δθμοςιονομικϊν ςυνκθκϊν, θ αδυναμία εξαςφάλιςθσ χρθματοδότθςθσ
από τισ διεκνείσ αγορζσ, κακϊσ και θ ανάγκθ ανακεφαλαιοποίθςθσ των κυπριακϊν
τραπεηϊν, οδιγθςαν τθν Ξυπριακι Δθμοκρατία ςτθν υποβολι αίτθςθσ τον Λοφνιο του 2012
για ςτιριξθ από τον Ευρωπαϊκό Πθχανιςμό Χτακερότθτασ και το Διεκνζσ Ρομιςματικό
Ψαμείο. Ψον Απρίλιο του 2013 υπογράφθκε Μνθμόνιο υναντίλθψθσ μεταξφ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ εκ μζρουσ του Ευρωπαϊκοφ Πθχανιςμοφ Χτακερότθτασ και τθσ
Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ για τθν παροχι οικονομικισ βοικειασ προσ τθν Ξφπρο.
Σι οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ επιδεινϊκθκαν περαιτζρω μετά και τισ αποφάςεισ του
Eurogroup του Παρτίου 2013, για εξυγίανςθ του τραπεηικοφ τομζα τθσ Ξφπρου και
κοφρεμα των αναςφάλιςτων κατακζςεων ςτα δφο μεγάλα τραπεηικά ιδρφματα του τόπου,
που οδιγθςαν ουςιαςτικά ςτθν κατάρρευςθ του νευραλγικοφ για τθ χϊρα
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα. Θ ςυρρίκνωςθ του τραπεηικοφ τομζα, θ διαμόρφωςθ αρνθτικοφ
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθν κυπριακι οικονομία και το τραπεηικό τθσ ςφςτθμα, θ
επιβολι περιοριςμϊν ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων και θ εφαρμογι μζτρων δθμοςιονομικισ
εξυγίανςθσ, οδιγθςαν ςε περαιτζρω μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κατά 5,4% το
2013.
Αναλυτικότερα, από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, οι επενδφςεισ πάγιου κεφαλαίου ςθμείωςαν
ςθμαντικι πτϊςθ κατά 21,6% το 2013 και 18,3% το 2012. Θ δθμόςια κατανάλωςθ μειϊκθκε
κατά 5% το 2013, ζναντι μείωςθσ 3,8% το 2012, ενϊ θ ιδιωτικι κατανάλωςθ ςθμείωςε
μείωςθ 5,7% ςε ςυνζχεια μείωςθσ τθσ τάξθσ του 2% το 2012, εξζλιξθ που οφείλεται ςτθ
μείωςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ των νοικοκυριϊν μετά και τα περιοριςτικά
δθμοςιονομικά μζτρα που εφαρμόςτθκαν. Σι εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν, μειϊκθκαν
κατά4,2% το 2013 ζναντι μικρότερθσ μείωςθσ κατά 2,5% το 2012, ενϊ οι ειςαγωγζσ αγακϊν
και υπθρεςιϊν κατζγραψαν μείωςθ τθσ τάξθσ του 14,1% ζναντι μικρότερθσ μείωςθσ κατά
5,4% το 2012.
Θ μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ κατά τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίςτθκε και
ςτθν αγορά εργαςίασ, όπου το ποςοςτό ανεργίασ ανιλκε ςε πρωτοφανι για τθν Ξφπρο
επίπεδα και κυμάνκθκε ςτο 15,9% το 2013 ζναντι 11,9% το 2012, με ιδιαίτερα ςθμαντικι
αφξθςθ ςτθν ανεργία των νζων(λεπτομερισ ανάλυςθ ςτο Ξεφ. 1.4.2). Σι προβλζψεισ για
αρνθτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ για τθ διετία 2014-2015, ςε
ςυνδυαςμό με τθν αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, με πικανζσ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςε επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ, θ μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ και των
επενδυτικϊν δραςτθριοτιτων, το πάγωμα των προςλιψεων ςτον δθμόςιο τομζα και θ
αναντιςτοιχία προςφοράσ και ηιτθςθσ δεξιοτιτων, εκτιμάται ότι κα οδθγιςουν ςε
περαιτζρω αφξθςθ τθσ ανεργίασ τόςο για τουσ νζουσ όςο και για τισ μεγαλφτερεσ θλικιακζσ
ομάδεσ.
Σ Εναρμονιςμζνοσ Δείκτθσ Ψιμϊν Ξαταναλωτι, αυξικθκε οριακά κατά 0,4% το 2013 ζναντι
αφξθςθσ3,1% το 2012 αντικατοπτρίηοντασ τθν μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
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Ψο δθμοςιονομικό ζλλειμμα μειϊκθκε ςτο 5,4 % του ΑΕΥ το 2013 από 6,4% το 2012
αντικατοπτρίηοντασ τα ςθμαντικά μζτρα εξυγίανςθσ που ζχουν αναλθφκεί.
Ψα ψθλά δθμοςιονομικά ελλείμματα των τελευταίων ετϊν και θ αφξθςθ του κόςτουσ
δανειςμοφ για τθν κάλυψθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν τθσ Ξφπρου ςυνζβαλαν ςτθν
διεφρυνςθ του δθμόςιου χρζουσ. Χυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κυβζρνθςθσ
ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Οαϊκισ Ψράπεηασ Ξφπρου, το δθμόςιο χρζοσ διαμορφϊκθκε
το 2013 ςτο 111,5 % του ΑΕΥ από 86,6% του ΑΕΥ το 2012 και αναμζνεται να αυξθκεί
περαιτζρω τα επόμενα χρόνια. Χτθν αφξθςθ αυτι ςυμβάλλουν το ζλλειμμα τθσ γενικισ
κυβζρνθςθσ, θ ανακεφαλαιοποίθςθ οριςμζνων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ιδίωσ των
ςυνεταιριςτικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και θ εκτιμϊμενθ περαιτζρω ςυρρίκνωςθ του ΑΕΥ.
Σι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ αναμζνεται να ςυνεχίςουν και κατά τθν διετία 20142015.

1.1.2

Ανιςότητεσ ςε ςχϋςη με τισ προτεραιότητεσ τησ τρατηγικόσ
‘ΕΥΡΩΠΗ 2020’

Θ επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ επθρζαςε αρνθτικά και τθν πρόοδο των
εκνικϊν ςτόχων για τθ Χτρατθγικι Ευρϊπθ 2020, που τίκενται ςτο Εκνικό
Μεταρρυκμιςτικό Ρρόγραμμα (ΕΜΡ) τθσ Κφπρου όπωσ διαφαίνεται ςυνοπτικά ςτον πιο
κάτω πίνακα.
Ρίνακασ 2: Στόχοι Εκνικοφ Μεταρρυκμιςτικοφ Ρρογράμματοσ
Στόχοσ τθσ ΕΕ

Εκνικόσ Στόχοσ 2020

3% του ΑΕΥ για τθν Ζρευνα και 0,5%
Ανάπτυξθ

Επίτευξθ2013 (%)
0,47 (%) *Ε

Πείωςθ κατά 20% των εκπομπϊν Πείωςθ κατά 5% των εκπομπϊν +1,5% *
αερίων του κερμοκθπίου ςε ςχζςθ αερίων του κερμοκθπίου ςε ςχζςθ
με το 2005 (για τουσ τομείσ εκτόσ
με το 1990
του ςυςτιματοσ εμπορίασ)
20% κατανάλωςθ ενζργειασ από 13%
ΑΥΕ

7,7 % *

Αφξθςθ κατά 20% ςτθν ενεργειακι Εξοικονόμθςθ
14,3%
ςτθν 12,3 % *
απόδοςθ
πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ
75% του πλθκυςμοφ θλικία 20-64 75-77%
να είναι ςτθν απαςχόλθςθ

67,1%
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Υοςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ 10%
του ςχολείου κάτω του 10%

9,1%

Αφξθςθ ποςοςτοφ ολοκλιρωςθσ 46%
τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για
τθν θλικιακι ομάδα 30-34 ετϊν ςτο
40%

47,8%

Πείωςθ του αρικμοφ των ατόμων
που
αντιμετωπίηουν
κίνδυνο
φτϊχειασ
καικοινωνικοφ
αποκλειςμοφ κατά 20 εκ. ςτθν ΕΕ

Πείωςθ του αρικμοφ των ατόμων 27,1% *(234.000
που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο άτομα)
φτϊχειασ
καικοινωνικοφ
αποκλειςμοφ κατά 27.000 άτομα ι
μείωςθ του ποςοςτοφ των ατόμων
που αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο
φτϊχειασ
καικοινωνικοφ
αποκλειςμοφ από 23,3% το 2008
ςε 19,3% μζχρι το 2020

*Αναφζρεται ςτο 2012.
Ε

: Εκτίμθςθ

Σ εκνικόσ ςτόχοσ που αφορά ςτισ δαπάνεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ (E&A) ωσ ποςοςτό του
ΑΕΥ είχε επιτευχκεί το 2010, ενϊ απζκλινε ελαφρά το επόμενο ζτοσ (0,49%). Θ επιδείνωςθ
των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ χϊρασ περιορίηει ςτο παρόν ςτάδιο τθν άντλθςθ κεφαλαίων,
δθμόςιων και ιδιωτικϊν, για δαπάνεσ E&A (εκτίμθςθ για 0,47% το 2012). Εκτιμάται δε ότι
με τθ ςτακεροποίθςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και τθν επιςτροφι τθσ ςε κετικοφσ
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι τθσ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ, θ επίτευξθ του ςτόχου είναι εφικτι.
Θ περαιτζρω εμβάκυνςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ εκτιμάται ότι κα ζχει επίπτωςθ ςτθν
προςπάκεια μείωςθσ του αρικμοφ των ατόμων που αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ ι
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, όπου το 2012 το ςχετικό ποςοςτό ςτθ χϊρα διαμορφϊνεται ςε
27,1% (ζναντι 19,3% ςτόχου για το 2020), και ςτθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ θλικίασ 20-64
που βρίςκονται ςτθν απαςχόλθςθ (67,1% το 2013, ζναντι ςτόχου 75%-77%). Αντίκετα, το
2013 ςθμειϊκθκεεπίτευξθ του εκνικοφ ςτόχουόςον αφορά τθν εγκατάλειψθ του ςχολείου,
όπου το αντίςτοιχο ποςοςτό μειϊκθκε ςτο 9,1% ζναντι 10% τιμισ ςτόχου για το 2020.
Πζχρι το 2012 απόκλιςθ ςθμειϊνεται και ςτουσ άλλουσ δφο ςτόχουσ του ΕΠΥ που
αφοροφν ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ κατανάλωςθσ ενζργειασ από ΑΥΕ (7,7% το 2012
ζναντι ςτόχου 13%) και ςτθν εξοικονόμθςθ ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ (12,3%
το 2012, ζναντι ςτόχου μείωςθσ κατά 14,3%).
Χτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του ΕΠΥτθσ Ξφπρου για το 2012, το Χυμβοφλιο τθσ ΕΕ προζβθ
ςε μία ςειρά Ειδικζσ για τθ Χϊρα Συςτάςεισ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται
ςυςτάςεισ δθμοςιονομικοφ χαρακτιρα και ςυςτάςεισ για τθ λιψθ κεςμικϊν και
οργανωτικϊν μζτρων. Βαςικζσ ςυςτάςεισ οι οποίεσ ςυνδζονται άμεςα με τον
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προγραμματιςμό των παρεμβάςεων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν
Ψαμείων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 αποτελοφν:


Θ ανάγκθ λιψθσ μζτρων για τθ διαφοροποίθςθ τθσ διάρκρωςθσ τθσ οικονομίασ, ςε
ςυνδυαςμό με μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ, ςε διαβοφλευςθ
με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ και ςφμφωνα με τισ εκνικζσ πρακτικζσ τθσ χϊρασ.



Θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ
επαγγελματικισ του κινθτικότθτασ προσ δραςτθριότθτεσ με υψθλό δυναμικό
ανάπτυξθσ και υψθλι προςτικζμενθ αξία.



Θ αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων, με ζμφαςθ ςτθν πρακτικι άςκθςθ ςε
εταιρείεσ και τθν προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ αντιμετϊπιςθ του
υψθλοφ ποςοςτοφ των θλικιωμζνων που κινδυνεφουν από τθ φτϊχεια, ςτο πλαίςιο
και τθσ βελτίωςθσ τθσ επάρκειασ και τθσ βιωςιμότθτασ του ςυνταξιοδοτικοφ
ςυςτιματοσ.



Θ λιψθ μζτρων πολιτικισ για τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ.

Θ υλοποίθςθ των πάνω ςχετικϊν Χυςτάςεων υποςτθρίηονται από μία ςειρά άλλων μζτρων
που προτείνονται από το Χυμβοφλιο, και ειδικότερα από τθν ανάγκθ ανακεφαλαιοποίθςθσ
των χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν και τθ λιψθ μζτρων για να περιοριςτεί θ ζκκεςθ τουσ
ςε εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του
ςυςτιματοσ υγείασ και τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ του πλθκυςμοφ ςτθν περίκαλψθ και τθν
άρςθ των εμποδίων ςτισ αγορζσ υπθρεςιϊν, περιλαμβανομζνου του τουριςμοφ, με τθν
παράλλθλθ απελευκζρωςθ των επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν ςε αυτζσ.
1.1.3

Μνημόνιο υναντύληψησ
Οικονομικό Πολιτικό

για

τη

Δεςμευτικό

Ειδικό

Ψον Απρίλιο του 2013 υπογράφθκε Μνθμόνιο Συναντίλθψθσ για τθ δεςμευτικι ειδικι
οικονομικι πολιτικι μεταξφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, εκ μζρουσ του Ευρωπαϊκοφ
Πθχανιςμοφ Χτακερότθτασ και τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ για τθν παροχι οικονομικισ
βοικειασ προσ τθν Ξφπρο, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των βραχυπρόκεςμων και
μεςοπρόκεςμωνοικονομικϊνδθμοςιονομικϊνκαιδιαρκρωτικϊνπροκλιςεωνπου
αντιμετωπίηει. Ψο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ περιλαμβάνει μια ςειρά δθμοςιονομικϊν και
διαρκρωτικϊν μζτρων, μζςω των οποίων προςδοκάται θ εξυγίανςθ και θ επαναφορά τθσ
εμπιςτοςφνθσ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, θ εξυγίανςθ των δθμόςιων οικονομικϊν και θ
ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Θ υπογραφι του
Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ ςυνεπάγεται για τθ χϊρα ανάλθψθ ςειράσ υποχρεϊςεων,
οριςμζνεσ από τισ οποίεσ ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ ςυνάφεια με τον προγραμματιςμό των
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων κατά τθν περίοδο 2014-2020:


Διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν αναδιάταξθ του ενεργειακοφ
τομζα τθσ χϊρασ και δθμιουργία των κεςμικϊν και οργανωτικϊν προχποκζςεων
για τθν εκμετάλλευςθ των εγχϊριων υπεράκτιων αποκεμάτων φυςικοφ αερίου.
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Πζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ τομζα τθσ Ξφπρου
και τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτάσ τθσ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ, ςτα οποία
περιλαμβάνεται και θ επικαιροποίθςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τον τομζα του
Ψουριςμοφ 2011-2015.



Οιψθ μζτρων για τθν αναδιάρκρωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν υγείασ με ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν αναδιάρκρωςθ τθσ
οργανωτικισ δομισ και τθ βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ των δθμόςιων
νοςοκομείων.



Πεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με τθ λιψθ μζτρων τα οποία
περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, τθ λειτουργικι αναδιοργάνωςθ των δθμοςίων
υπθρεςιϊν.



Ανάπτυξθ και βελτίωςθ ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε μία ςειρά
τομείσ, όπωσ θ διαχείριςθ εςόδων και φορολογίασ, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν
μεταξφ αρμοδίων υπθρεςιϊν για τθν είςπραξθ φόρων, θ διενζργεια θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ςτο πλαίςιο τθσ
διεκνοφσ φορολογικισ ςυνεργαςίασ, θ οικιςτικι αγορά και θ ρφκμιςθ τθσ ακίνθτθσ
περιουςίασ.



Πεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ ευθμερίασ, για αποδοτικότερθ χριςθ
των δθμοςίων πόρων και εξορκολογιςμό τθσ παροχισ δθμοςίου βοθκιματοσ και
κινιτρων για απαςχόλθςθ, ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι προςταςία των ευάλωτων
νοικοκυριϊν.



Χυνολικι επαναξιολόγθςθ των πολιτικϊν ενεργοποίθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ,
κακϊσ και τθσ ειςοδθματικισ ςτιριξθσ των ανζργων μετά τθ λιξθ τθσ παροχισ
ανεργιακοφ ι άλλου αςφαλιςτικοφ επιδόματοσ, ςε ςυνάφεια με τθ μεταρρφκμιςθ
του ςυςτιματοσ κοινωνικισ ευθμερίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ζνα ελάχιςτο
ειςόδθμα για όςουσ αδυνατοφν να ζχουν ζνα βαςικό επίπεδο διαβίωςθσ, ενϊ
παράλλθλα να διαςφαλίηονται κίνθτρα για εξεφρεςθ εργαςίασ.

Χτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Πνθμονίου θ Ξφπροσ δρομολογεί ιδθ μία ςειρά
παρεμβάςεων δθμοςιονομικοφ και κεςμικοφ χαρακτιρα για τθν εξυγίανςθ τθσ οικονομίασ
και τθν ςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ.
1.1.4

Προςδιοριςμόσ Κύριων Ανιςοτότων/ Αναπτυξιακών Αναγκών
και Προοπτικών Ανϊπτυξησ

Υιο κάτω παρουςιάηεται ο προςδιοριςμόσ των κυριοτζρων ανιςοτιτων /αναπτυξιακϊν
αναγκϊν και προοπτικϊν ανάπτυξθσ κατά κεματικι ενότθτα, με βάςθ τον οποίο κα
κακοριςτοφν οι Υροτεραιότθτεσ Χρθματοδότθςθσ και θ επιλογι των Κεματικϊν Χτόχων για
τθν αξιοποίθςθ των πόρων από τα ΕΔΕΨ τθν περίοδο 2014-2020. Σ εν λόγω προςδιοριςμόσ
βαςίςτθκε, μεταξφ άλλων, ςτθ ανάλυςθ των Ειδικϊν για τθ Χϊρα υςτάςεων του
Χυμβουλίου και των ανιςοτιτων ςε ςχζςθ με τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ τθ Ξφπρου ςτα πλαίςια
τθσ Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020,όπωσ παρουςιάηονται ςτο Ξεφάλαιο 1.1.2. Οιφκθκαν επίςθσ
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υπόψθ οι ςχετικζσ πρόνοιεσ του Μνθμονίου υναντίλθψθσ, όπωσ καταγράφονται ςτο
Ξεφάλαιο 1.1.3.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ανταγωνιςτικότθτα τθσ Οικονομίασ
Θ επαναφορά τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ
για τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ και είναι μία από τισ Ειδικζσ υςτάςεισ του
Χυμβουλίου για τθν Ξφπρο ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του Εκνικοφ Μεταρρυκμιςτικοφ
Προγράμματοσ (ΕΠΥ) για το 2012.
Θ οικονομικι κρίςθ τθσ τελευταίασ τριετίασ είχε ωσ αποτζλεςμα αφενόσ τθ ςθμαντικι
επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ξφπρο και αφετζρου ςθμαντικζσ
μεταβολζσ ςτθν παραγωγικι διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ, δεδομζνων των ιδιαίτερα
ςοβαρϊν επιπτϊςεων ςε οριςμζνουσ από τουσ κλάδουσ που είχαν ςτθρίξει τουσ υψθλοφσ
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ κατά τα προθγοφμενα ζτθ. Ψα αποτελζςματα τθσ κρίςθσ, ςε
ςυνδυαςμό με τα διαρκρωτικά προβλιματα τθσ οικονομίασ που οδιγθςαν διαχρονικά ςτθ
μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αντανακλϊνται ςτθν ζκκεςθ του Υαγκόςμιου Σικονομικοφ
Φόρουμ για το 2013-14 (GlobalCompetitivenessReport), ςφμφωνα με τθν οποία θ Ξφπροσ
κατατάςςεται ςτθν 58θ κζςθ ανάμεςα ςε 148 χϊρεσ, διατθρϊντασ τθν ίδια κζςθ με το
προθγοφμενο ζτοσ, ζναντι τθσ 47θσκζςθσ ανάμεςα ςε 142 χϊρεσ τθν περίοδο 2011-12 και
τθσ 34θσ κζςθσ ανάμεςα ςε 133 χϊρεσ το 2009-10. Χφμφωνα με τθν ίδια ζκκεςθ, 21 χϊρεσ
τθσ ΕΕ κατατάςςονται ςε υψθλότερθ κζςθ από τθν Ξφπρο. Θ κζςθ τθσ Ξφπρου αναμζνεται
να επιδεινωκεί ακόμθ περιςςότερο, ωσ αποτζλεςμα των τρεχουςϊν οικονομικϊν εξελίξεων.
Θ αειφόροσ ανάπτυξθ και θ γαλάηια οικονομία αποτελοφν επιτακτικι ανάγκθ ςε μια
περίοδο που θ Ξφπροσ βρίςκεται ςε μια πολφ δφςκολθ οικονομικά κζςθ και αντιμετωπίηει
πρωτόγνωρεσ δθμοςιονομικζσ δυςκολίεσ. Θ ανάπτυξθ και προϊκθςθ τθσ γαλάηιασ
οικονομίασ μπορεί να ςυμβάλει ςτθ βιϊςιμθ και ορκολογιςτικι αξιοποίθςθ των πόρων και
δυνατοτιτων του καλάςςιου περιβάλλοντοσ με ςκοπό, όχι μόνο τθ διατιρθςθ, αλλά και τθ
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και τθν προςφορά περαιτζρω ευκαιριϊν
ανάπτυξθσ ςθμαντικϊν δραςτθριοτιτων για τθν οικονομία. Οόγω των περιοριςμζνων
πόρων που κα διατεκοφν από τα ΕΔΕΨ, οι επιμζρουσ τομείσ τθσ γαλάηιασ οικονομίασ που
αναμζνεται να ςτθριχκοφν είναι ο παράκτιοσ και καλάςςιοσ τουριςμόσ, οι λιμενικζσ και
άλλεσ καλάςςιεσ υποδομζσ και θ υδατοκαλλιζργεια.
Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ( ΜΜΕ) και Παραγωγικό Περιβάλλον
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ /Ανιςότθτεσ
Θ εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ επιδρά πολλαπλαςιαςτικά ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ
διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ. Σι ΠΠΕ αποτελοφν τθ
ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ και τθ βαςικι πθγι κζςεων εργαςίασ και προςτικζμενθσ αξίασ,
αντιπροςωπεφοντασ το 99,8% του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιχειριςεων ςτθν Ξφπρο,
ςφμφωνα με το Πθτρϊο Επιχειριςεων τθσ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ Ξφπρου για το 2011. Θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των ΠΠΕ, με ποςοςτό 93%, εμπίπτει ςτθν κατθγορία των «Υολφ
Πικρϊν Επιχειριςεων» (MicroEnterprises) με λιγότερουσ από 10 απαςχολουμζνουσ.
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Ψο μικρό μζγεκοσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ αποτελεί το ςθμαντικότερο εμπόδιο για τθν
ενίςχυςθ του ανταγωνιςτικοφ επιπζδου των επιχειριςεων, ςε ςυνδυαςμό με τον
προςανατολιςμό των παραγωγικϊν τομζων τθσ οικονομίασ ςε δραςτθριότθτεσ χαμθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ, και το πολφ μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων οδθγεί ςε ανεπαρκι
ςφνδεςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ με τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, τθν αδυναμία
πρόςβαςθσ ςε νζεσ τεχνολογίεσ και καινοτόμουσ μεκόδουσ παραγωγισ, ενϊ παρατθρείται
χαμθλό επίπεδο προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Σι ΠΠΕ ζχουν υποςτεί ςοβαρό πλιγμα από τθν οικονομικι κρίςθ. Χαρακτθριςτικό είναι το
γεγονόσ ότι κατά τθν περίοδο 2008-2013 αυξικθκε ο αρικμόσ περιπτϊςεων χρεοκοπίασ και
πτϊχευςθσ, ενϊ ο αρικμόσ νζων επιχειριςεων που καταχωρικθκαν ςτα μθτρϊα μειϊκθκε.
Ξατά το 2012, 5.941 επιχειριςεισ είχαν κατακζςει αίτθμα για διαγραφι τουσ, ενϊ ο
αρικμόσ αυτόσ αυξικθκε κατά τθ διάρκεια του 2013 ςε 10.508.Θ πλειοψθφία των
υπόλοιπων ΠΠΕ αντιμετωπίηει ςοβαρότατα προβλιματα επιβίωςθσ, ωσ αποτζλεςμα του
περιοριςμοφ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ, του υψθλοφ κόςτουσ παραγωγισ, τθσ ζλλειψθσ
ρευςτότθτασ και του μειωμζνου όγκου κεφαλαίου κίνθςθσ.
Πια από τισ κφριεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι ΠΠΕ είναι θ αδυναμία πρόςβαςθσ
ςτθ χρθματοδότθςθ, θ οποία οφείλεται ςε πολλαπλοφσ παράγοντεσ. Θ διαδικαςία
αναδιάρκρωςθσ και εξυγίανςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και θ ςυνεπακόλουκθ
ςυρρίκνωςθ του, είχε άμεςθ επίδραςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ δανειςμοφ των
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, τα οποία ζκεςαν πιο αυςτθροφσ όρουσ χρθματοδότθςθσ,
τόςο ωσ προσ το κόςτοσ του δανειςμοφ, όςο και ωσ προσ το ποςοςτό απαίτθςθσ εγγφθςθσ.
Ψον Λοφλιο του 2013, το μζςο κόςτοσ δανειςμοφ για τισ εταιρείεσ ςτθν Ξφπρο ιταν 6.48%,
ποςοςτό το οποίο υπερβαίνει κατά 3.2% το μζςο τθσ ΕΕ. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να
επιςθμανκεί ότι θ πτϊςθ ςτισ τιμζσ αγοράσ των ακινιτων κατζςτθςε ακόμθ πιο δφςκολθ τθ
δυνατότθτα των ΠΠΕ να εξαςφαλίςουν δάνεια. Χφμφωνα με αναςκόπθςθ αγοράσ που
διεξιγαγε το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Επενδφςεων, οι δραςτθριότθτεσ δανειςμοφ εμφανίηονται
μειωμζνεσ κατά €4,3 δισ κατά τουσ 6 πρϊτουσ μινεσ του 2013.
Θ ανάπτυξθ τθσ Ξυπριακισ Σικονομίασ κατά τα τελευταία χρόνια χαρακτθρίηεται από τθν
διαρκϊσ διευρυνόμενθ κζςθ του τριτογενι τομζα τθσ οικονομίασ, παράλλθλα με τθν
ςυρρίκνωςθ του πρωτογενι και του δευτερογενι τομζα. Ψο 2012 το 2,3% τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ τθσ χϊρασ παράγεται από τον πρωτογενι τομζα, ζναντι 15,4% του
δευτερογενι και 82,3% του τριτογενι.
Θ εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ των τελευταίων ετϊν, πλιττει με ιδιαίτερθ οξφτθτα
τουσ κλάδουσ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ που ςτιριξαν τθν ςυνεχι ανάπτυξθ τθσ τα
τελευταία ζτθ. Θ κατάρρευςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ πλιττει
ιδιαίτερα τον τομζα των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, ο οποίοσ αντιπροςϊπευε το 9,2%
τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ οικονομίασ το 2012. Σι ευρφτερεσ επιπτϊςεισ τθσ
κρίςθσ και θ ςυρρίκνωςθ τθσ κατανάλωςθσ είναι ορατζσ ιδθ από το 2012 και
αντανακλϊνται ςτθ ςυρρίκνωςθ του κλάδου του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, του
οποίου θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία εμφανίηει το 2012 μείωςθ κατά 4,5% περίπου ςε
ςχζςθ με το 2011, χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ τθσ φφεςθσ ςτθν οικονομία.
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Υαράλλθλα, θ κρίςθ επζδραςε αρνθτικά ςε ζναν από τουσ ιςχυρότερουσ κλάδουσ του
δευτερογενι τομζα, του κλάδου των καταςκευϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν περαιτζρω
ςυρρίκνωςι του και ςτθν αλματϊδθ αφξθςθ των ποςοςτϊν ανεργίασ. Είναι χαρακτθριςτικό
ότι ο κλάδοσ των καταςκευϊν αντιπροςϊπευε το 11% τθσ ςυνολικισ προςτικζμενθσ αξίασ
ςτθ χϊρα το 2005, το 10,4% το 2009, ενϊ για το 2012 ςυρρικνϊνεται ςε μόλισ 6,2%. Θ
ςυρρίκνωςθ του κλάδου των καταςκευϊν ζχει αλυςιδωτζσ επιδράςεισ ςτο ςφνολο τθσ
οικονομίασ, ενϊ δθμιουργεί αρνθτικζσ προοπτικζσ εξζλιξθσ και ςτον ιδιαίτερα ςθμαντικό
για τθν οικονομία κλάδο τθσ Διαχείριςθσ τθσ Ακίνθτθσ Υεριουςίασ (11,6% τθσ ςυνολικισ
προςτικζμενθσ αξίασ το 2012).
Χθμαντικι διαρκρωτικι αδυναμία τθσ Ξφπρου αποτελεί ο νθςιωτικόσ χαρακτιρασ τθσ
χϊρασ και θ απόςταςι τθσ από το κζντρο δραςτθριοτιτων και κατανάλωςθσ τθσ ΕΕ,
διατθρϊντασ υψθλό το κόςτοσ μεταφοράσ αγακϊν και υπθρεςιϊν και επιδρϊντασ
αναςταλτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξαγωγικισ δυναμικισ των κυπριακϊν επιχειριςεων.
Θ Ξυπριακι γεωργία αντιμετωπίηει μια ςειρά μακροχρόνιων διαρκρωτικϊν προβλθμάτων
(μικρόσ κλιροσ, δυςμενείσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, γεωμορφολογία) που ζχουν οδθγιςει
ςτθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ςε όρουσ ειςοδιματοσ και απαςχόλθςθσ ςτθν
Ξυπριακι οικονομία κατά τθν τελευταία δεκαετία, ενϊ φαίνεται να υςτερεί ςθμαντικά όςον
αφορά τθν αναγκαία διαφοροποίθςθ τθσ που κα επζτρεπε τθν ζγκαιρθ προςαρμογι ςτο
νζο πλαίςιο που διαμορφϊνει θ Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι, αλλά και ςτα νζα οικονομικά
δεδομζνα τθσ χϊρασ. Ψο δεδομζνο αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθ γιρανςθ των αρχθγϊν των
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθν ζλλειψθ επαρκοφσ μόρφωςθσ και κατάρτιςθσ, τθν
απουςία χριςθσ νζων τεχνολογιϊν και καινοτόμων διεργαςιϊν ςτθν παραγωγικι
διαδικαςία, τα μικρά παραγωγικά μεγζκθ, τον πολυτεμαχιςμό του αγροτικοφ κλιρου, τουσ
περιοριςμζνουσ πόρουσ, τισ επιπτϊςεισ του ιδιαίτερα ξθροφ κλίματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ
ςοβαρι λειψυδρία, τθν υποβάκμιςθ των εδαφϊν (αλάτωςθ) από τθ χριςθ νερϊν υψθλισ
περιεκτικότθτασ ςε αλάτι για αρδευτικοφσ ςκοποφσ, τισ γεωκλιματικζσ ςυνκικεσ, τισ
οργανωτικζσ αδυναμίεσ, τθν απόςταςθ από τισ διεκνείσ αγορζσ και το υψθλό κόςτοσ
παραγωγισ, οδθγεί ςε διαρκι διάβρωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ ςτθν
παγκοςμιοποιθμζνθ αγορά.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ και ιδιαίτερα ορεινζσ περιοχζσ παρατθρείται μια ςθμαντικι
εξάρτθςθ του ειςοδιματοσ από τθν γεωργία. Διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ διαφοροποίθςθσ του
ειςοδιματοσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αξιοποίθςθσ των
τουριςτικϊν δυνατοτιτων των περιοχϊν τθσ υπαίκρου, αλλά και θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ
πλαιςίου κινιτρων για τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ μζςω τθσ παροχισ ενιςχφςεων
για τθ δθμιουργία επιχειριςεων από νζουσ και γυναίκεσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν τα
υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ.
Αντίςτοιχα, οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, οξφνουν τισ ανάγκεσ που αντιμετωπίηει
και ο τομζασ τθσ αλιείασ ωσ προσ τισ ςχετικά περιοριςμζνεσ υποδομζσ ςε αλιευτικά
καταφφγια, χερςαίεσ και καλάςςιεσ υποδομζσ για ςκοποφσ ελλιμενιςμοφ και
εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν υδατοκαλλιζργειασ, τθ ςυντιρθςθ και μεταποίθςθ των
αλιευμάτων, τθν ανάπτυξθ δικτφων διανομισ, τθν προςταςία των αλιευτικϊν πεδίων από
τθν ρφπανςθ και τθν υπεραλίευςθ και τθν παλαιότθτα του ςτόλου.
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Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Υαρά τθν υπό τθν επίδραςθ τθσ κρίςθσ οξφτθτα με τθν οποία εκδθλϊνονται οι αδυναμίεσ
που ζχουν καταγραφεί πιο πάνω, μία ςειρά από πλεονεκτιματα που παρουςιάηει το
παραγωγικό περιβάλλον τθσ χϊρασ ςυνιςτοφν προοπτικζσ ανάπτυξθσ και προκλιςεισ, οι
οποίεσ κα αξιοποιθκοφν κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
Θ Ξυπριακι γεωργία βρίςκεται αντιμζτωπθ με τθν πρόκλθςθ τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ
παρεχόμενθσ κρατικισ ςτιριξθσ, ενϊ παράλλθλα καλείται να διαδραματίςει ςθμαντικό
ρόλο ςτθ διαδικαςία ανακζρμανςθσ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ και επαναπροςδιοριςμοφ
του παραγωγικοφ τθσ μοντζλου, να δϊςει διζξοδο απαςχόλθςθσ, ιδιαίτερα ςτουσ νζουσ, και
να ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και του πλθκυςμοφ ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ με
εξάρτθςθ από τισ δραςτθριότθτεσ του γεωργικοφ τομζα. Χθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ
υπάρχουν ςτθν εξειδίκευςθ ςτθν παραγωγι γεωργικϊν ποιοτικϊν προϊόντων που
εντάςςονται ςτθ Πεςογειακι Διατροφι, θ οποία αποτελεί ζνα ιςχυρό παγκόςμιο πρότυπο
δίαιτασ. Θ ςυμβολι τθσ γεωργίασ και ιδιαίτερα τθσ φυτικισ παραγωγισ (πατάτεσ,
εςπεριδοειδι, λαχανικά) ςτισ εξαγωγζσ τθσ χϊρασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι και μπορεί να
επεκτακεί περαιτζρω. Επίςθσ, παρουςιάηονται δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ του τομζα μζςω τθσ
προϊκθςθσ προϊόντων ποιότθτασ, με τθν υιοκζτθςθ προτφπων ποιότθτασ, τθν κατοχφρωςθ
ςυςτθμάτων ποιότθτασ, τθ βελτίωςθ τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων και τθ μεταποίθςθ.
Θ φπαρξθ κατάλλθλων δομϊν για τθν παροχι επιςτθμονικισ ςτιριξθσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ
παραγωγισ, κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ γεωργίασ και τθν
ενίςχυςθ του αγροδιατροφικοφ τομζα μζςω και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Χφμπραξθσ για τθν Ξαινοτομία (EIPonAgriculture) ςτθ γεωργία.
Υαρά τθ μικρι του ςυμμετοχι ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ (<0,3% του ΑΕΥ), ο τομζασ τθσ
Αλιείασ ςυμβάλει ςτθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ ςε παράκτιεσ ι μειονεκτοφςεσ περιοχζσ,
με τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ
ςυνοχισ ςτισ περιοχζσ αυτζσ.
Επιπλζον, ο τομζασ των υδατοκαλλιεργειϊν παρουςιάηει προοπτικζσ ανάπτυξθσ, αφοφ
καταγράφει ανοδικζσ τάςεισ και εξαγωγικζσ δυνατότθτεσ, ενϊ τροφοδοτεί τθν άμεςθ
κατανάλωςθ κακϊσ και τθν ξενοδοχειακι και επιςιτιςτικι βιομθχανία τθσ χϊρασ. Θ
παραγωγι των υδατοκαλλιεργειϊν, θ οποία αντιςτοιχεί περίπου ςτο 80% ςε όγκο και αξία
του ςυνόλου τθσ παραγωγισ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, ζφταςε τουσ 4,665 τόνουσ το
2012 από τουσ οποίουσ οι 3,030 τόνοι αποτζλεςαν προϊόν εξαγωγϊν, ενϊ αναμζνεται ότι
κα υπάρξει ςθμαντικι αφξθςθ τα επόμενα χρόνια. Σ κλάδοσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του αλιευτικοφ ελλείμματοσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ μείωςθ του
αρνθτικοφ εμπορικοφ ιςοηυγίου, ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και ςτθν προςφορά
πρόςκετων αλιευτικϊν προϊόντων ςτον καταναλωτι, δεδομζνου ότι θ αυξανόμενθ ηιτθςθ
για αλιευτικά προϊόντα δεν μπορεί να ικανοποιθκεί από τθ καλάςςια αλιεία, θ οποία
αντιμετωπίηει προβλιματα παραγωγισ λόγω υπερεκμετάλλευςθσ πολλϊν αποκεμάτων. Θ
βελτίωςθ του ςυςτιματοσ εμπορίασ και θ προϊκθςθ των αλιευτικϊν προϊόντων μζςω και
τθσ διοργάνωςθσ εκςτρατειϊν προϊκθςθσ και προβολισ ςτο ευρφ κοινό αποτελοφν
προχποκζςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα.
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Υαρά το γεγονόσ ότι ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ ςυνεχίηει να παρουςιάηει φκίνουςα πορεία
και να περιορίηεται ςτο 5,9% τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ το 2012 (ζναντι 8,4% το
2005 και 6,3% το 2010), κλάδοι του τομζα αυτοφ παρουςιάηουν δυναμικι και δυνατότθτεσ
περαιτζρω επζκταςθσ. Θ βιομθχανία τροφίμων αποτελεί τον ιςχυρότερο κλάδο τθσ
μεταποίθςθσ, αντιπροςωπεφοντασ το 39,2% τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ το
2012. Υαρά τθν υςτζρθςθ που παρουςιάηει ςε όρουσ παραγωγικότθτασ ςε ςχζςθ με τον
ευρωπαϊκό μζςο όρο και τθν περιοριςμζνθ δυνατότθτα υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν λόγω του
μικροφ μεγζκουσ των επιχειριςεων, είναι αναγκαία θ ςτιριξθ του κλάδου για τθν άρςθ
αυτϊν των δυςκολιϊν, ϊςτε να μπορζςει να εξελιχκεί ςτθ βάςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ
πρωτογενοφσ παραγωγισ, για τθν δθμιουργία ποιοτικϊν και διαφοροποιθμζνων τροφίμων.
Θ περαιτζρω οργάνωςθ τθσ παραγωγισ, θ μείωςθ του κόςτουσ και θ αφξθςθ τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ μζςω τθσ επζκταςθσ τθσ παραγωγισ επϊνυμων προϊόντων και θ
υιοκζτθςθ ενόσ εκνικοφ ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των γεωργικϊν προϊόντων αποτελοφν
προχποκζςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα.
Σ τομζασ του τουριςμοφ, παραμζνει ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κλάδουσ τθσ
κυπριακισ οικονομίασ. Ξατά τθ διετία 2011-12 ο ςυνολικόσ αρικμόσ επιςκεπτϊν τθσ χϊρασ
παρουςίαςε μικρι αφξθςθ ςε 2,4 εκ. το 2011 και 2,5 το 2012, ζναντι 2,2 εκ. το 2010. Αφξθςθ
παρατθρείται και ςτα ζςοδα από τον τουριςμό κατά τθν ίδια περίοδο, αν και υπολείπονται
των επιπζδων δαπάνθσ που παρουςιάςτθκαν κατά τθ προθγοφμενθ δεκαετία. Ωσ
αποτζλεςμα αυτϊν των εξελίξεων, θ ςυνειςφορά του τομζα των ξενοδοχείων και
εςτιατορίων αυξικθκε ςε 7,3% τθσ ακακάριςτθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ οικονομίασ κατά
το 2012, μετά από μία μακρά περίοδο αυξομειοφμενθσ ςυμμετοχισ του κλάδου ςτο ΑΕΥ
τθσ χϊρασ.
Χτον τομζα του τουριςμοφ θ Ξφπροσ ζχει ςθμαντικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, όπωσ οι
καλζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςε όλθ ςχεδόν τθ διάρκεια του χρόνου και οι ςφγχρονεσ και
υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ. Ωπάρχουν ταυτόχρονα αδυναμίεσ που περιορίηουν τθ
δυναμικι ανάπτυξθσ του τομζα, όπωσ προβλιματα προςβαςιμότθτασ λόγω του νθςιϊτικου
χαρακτιρα τθσ χϊρασ και τθσ απόςταςθσ τθσ από τισ κφριεσ χϊρεσ-πθγζσ τουριςτικοφ
ρεφματοσ, εποχικότθτα, μονοδιάςτατο τουριςτικό προϊόν και γιρανςθ τθσ υποδομισ και
ειδικότερα τθσ ξενοδοχειακισ. Θ κυριότερθ αναπτυξιακι ανάγκθ ςτον τουριςτικό κλάδο
εντοπίηεται ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ εποχικότθτασ που χαρακτθρίηει το
κυπριακό τουριςτικό προϊόν, ςθματοδοτϊντασ και τθν αναγκαιότθτα διαφοροποίθςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ, δθμιουργίασ εναλλακτικϊν μορφϊν τουριςμοφ και
αξιοποίθςθσ του δυναμικοφ τθσ υπαίκρου και των ορεινϊν περιοχϊν, όπου θ μζςθ
πλθρότθτα των καταλυμάτων διαμορφϊνεται ςε μόλισ 22% ζναντι 63% του αντίςτοιχου
Υαγκφπριου δείκτθ πλθρότθτασ.
Για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ μοντζλου του τουριςτικοφ τομζα και τθν επανεξζταςθ
τθσ τουριςτικισ ςτρατθγικισ ζχει ιδθ δρομολογθκεί ςχετικι μελζτθ, ενϊ θ ανάγκθ για
αναβάκμιςθ και ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ αποτελεί
υποχρζωςθ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων που ζχουν τεκεί με τθν υπογραφι του
Μνθμονίου υναντίλθψθσ.
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Σ τομζασ του πολιτιςμοφ, ςφγχρονου και αρχαιολογικοφ, παρουςιάηει δυνατότθτεσ
ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων αλλά και ςυνεργειϊν με τον τομζα του
τουριςμοφ, μεταξφ άλλων, κυρίωσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για το ςκοπό
αυτό.
Εκτόσ από τον κλάδο του τουριςμοφ, προοπτικζσ ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ κζςεων
απαςχόλθςθσ, υπάρχουν ςε μια ςειρά κλάδων παροχισ επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν που κα
μποροφςαν να λειτουργιςουν υποςτθρικτικά και ωσ προσ τθν προςζλκυςθ επιχειριςεων
(ναυτιλιακζσ, αςφαλιςτικζσ) αλλά και ςυμπλθρωματικϊν ςτον τουριςμό (υπθρεςίεσ υγείασ,
ευεξίασ, αναψυχισ), που κα αξιοποιοφν τα πλεονεκτιματα τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και του
φυςικοφ – καλάςςιου περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013,
εφαρμόςτθκαν ςειρά οριηόντιων παρεμβάςεων ενίςχυςθσ των ΠΠΕ χωρίσ ιδιαίτερθ
ςτόχευςθ, οι οποίεσ είτε επιδίωκαν τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων τομζων τθσ οικονομίασ
(μεταποίθςθ, τουριςμόσ), είτε εςτίαηαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν
ομάδων του πλθκυςμοφ (γυναίκεσ, νζοι), με ςθμαντικζσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθ δθμιουργία
νζων επιχειριςεων και νζων κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ. Σι προγραμματικοί ςτόχοι που
τζκθκαν ωσ προσ τισ παραμζτρουσ αυτζσ ζχουν ιδθ υπερκαλυφκεί από τθν υλοποίθςθ των
ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων. Ωςτόςο δεν υπιρξε το επικυμθτό αποτζλεςμα ωσ προσ τθ
διαρκρωτικι αναδιάταξθ τθσ οικονομίασ, ανάγκθ θ οποία αναδείχκθκε κυρίωσ κατά τθν
τελευταία διετία λόγω των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ οι οποίεσ επθρζαςαν,
μεταξφ άλλων, και τθν ομαλι υλοποίθςι των πιο πάνω παρεμβάςεων. Υαράλλθλα, θ
εφαρμογι ςυγχρθματοδοτοφμενων εργαλείων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ ςτο πλαίςιο
τθσ Ξοινοτικισ Υρωτοβουλίασ JEREMIE, παρά τα όποια προβλιματα προζκυψαν ςτθν
υλοποίθςθ τουσ λόγω του αςτακοφσ περιβάλλοντοσ ςτον τραπεηικό τομζα τθσ χϊρασ, ιταν
ςχετικά αποτελεςματικι αντιμετωπίηοντασ ςε ζνα βακμό τισ δυςκολίεσ πρόςβαςθσ των
επιχειριςεων ςε χρθματοδοτικά κεφάλαια.
Θ υλοποίθςθ επενδυτικϊν μζτρων ςτα πλαίςια του ΕΓΨΑΑ κατά τθν περίοδο 2007-2013
οδιγθςε ςε χριςιμα ςυμπεράςματα. Χτθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ του ΥΑΑ 2007-2013
διαπιςτϊνεται ότι οι ενιςχφςεισ που κατευκφνκθκαν προσ γεωργοφσ νεότερθσ θλικίασ
οδιγθςαν ςε μεγαλφτερθ βιωςιμότθτα και κερδοφορία. Διαπιςτϊνεται επίςθσ ότι το
ποςοςτό των επενδφςεων που κατευκφνκθκαν ςε νζεσ τεχνολογίεσ και καινοτομίεσ ιταν
χαμθλό. Επιπλζον, ςαν αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, επθρεάςτθκε θ υλοποίθςθ
των επενδυτικϊν Πζτρων που εφαρμόηονται ςτο πλαίςιο του ΕΓΨΑΑ λόγω αδυναμίασ
εξεφρεςθσ ιδίων πόρων από τουσ δικαιοφχουσ των επενδυτικϊν μζτρων του ΥΑΑ. Για τθν
άμβλυνςθ του προβλιματοσ υιοκετθκικαν μζτρα που αφοροφςαν (α) τθν παροχι
προκαταβολϊν (β) τθν παροχι των ενιςχφςεων ςε περιςςότερεσ από δφο δόςεισ ςε μζχρι
τισ τζςςερισ δόςεισ, διευκολφνοντασ ζτςι τθ ρευςτότθτα των αιτθτϊν και (γ) μζτρα για
δζςμευςθ αιτθτι για διατιρθςθ ιδίου λογαριαςμοφ ςε τραπεηοπιςτωτικό ςφςτθμα για
εκχϊρθςθ τθσ ενίςχυςθσ ςτο λογαριαςμό από τον οποίο προιλκε το δάνειο (μείωςθ του
ρίςκου δανειςμοφ). Σι πρόνοιεσ αυτζσ οι οποίεσ επζφεραν κετικά αποτελζςματα κα
εφαρμοςτοφν και ςτα πλαίςια τθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020. Επιπρόςκετα
αναμζνεται να γίνει χριςθ των δυνατοτιτων που παρζχει το Ψαμείο Επιχειρθματικότθτασ
Ξφπρου.
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Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, μζςω του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Αλιείασ
εφαρμόςτθκαν μζτρα ενίςχυςθσ των ΠΠΕ, κυρίωσ όςον αφορά τον τομζα τθσ
υδατοκαλλιζργειασ, με κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθ λειτουργία των επιχειριςεων και ςτθ
δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ. Υαράλλθλα, ςτθρίχκθκε και ο τομζασ τθσ
μεταποίθςθσ και εμπορίασ αλιευτικϊν προϊόντων, χωρίσ όμωσ να οδθγιςει ςτα
επιδιωκόμενα αποτελζςματα λόγω των μθ ςτοχευμζνων παρεμβάςεων.
Ζρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ / Ανιςότθτεσ
Χτον τομζα τθσ ζρευνασ θ Ξφπροσ ζχει επιδείξει ςθμαντικι πρόοδο τα τελευταία χρόνια,
κυρίωσ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και δαπάνθσ από τον
ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ενϊ ςθμαντικι παραμζνει θ υςτζρθςθ που παρουςιάηεται ςτθν
αντίςτοιχθ ιδιωτικι ςυμμετοχι. Σ ςτόχοσ που τίκεται από το Εκνικό Υρόγραμμα
Πεταρρυκμίςεων για τθ διάκεςθ του 0,5% του ΑΕΥ τθσ ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ
μζχρι το 2020 είχε επιτευχκεί το 2010, ενϊ το 2011 καταγράφθκε πτϊςθ του ποςοςτοφ
των ερευνθτικϊν δαπανϊν ωσ προσ το ΑΕΥ ςτο 0,49% . Θ απόκλιςθ αυτι αναμζνεται να ζχει
διευρυνκεί για τα ζτθ 2012 και 2013 (εκτίμθςθ για 0,47% το 2012), λόγω τθσ οικονομικισ
κρίςθσ αλλά και ειδικότερα τθσ μείωςθσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ.
Ψο κράτοσ παραμζνει θ βαςικι πθγι χρθματοδότθςθσ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ
(43,9% του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων Ε&Α χρθματοδοτείται από πόρουσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ κατά το 2011), ενϊ παρατθρείται αφξθςθ του ποςοςτοφ χρθματοδότθςθσ
δραςτθριοτιτων Ε&Α από τον προχπολογιςμό των δθμοςίων πανεπιςτθμίων (27%) και τθσ
ιδιωτικισ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (4%).Ψο ποςό που προιλκε από τον τομζα των
επιχειριςεων μειϊκθκε από το 12,7% το 2010 ςτο 11% το 2011. Υοςοςτό χρθματοδότθςθσ
τθσ τάξθσ του 14,1% προζρχεται από το εξωτερικό, κυρίωσ από Ευρωπαϊκά ερευνθτικά
προγράμματα και ιδιαίτερα από το 7ο Υρόγραμμα Υλαίςιο τθσ ΕΕ για Ζρευνα και
Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ 2007-2013.
Ψο ερευνθτικό δυναμικό ςτθν Ξφπρο κατά το ζτοσ 2011 ανιλκε ςε 1.297 (ςε όρουσ
ιςοδφναμου πλιρθσ απαςχόλθςθσ) που αντιςτοιχεί ςτο 0,30% του ςυνολικοφ εργατικοφ
δυναμικοφ, παρουςιάηοντασ μικρι μείωςθ ςε ςχζςθ με το 2010 (0,31%) και παραμζνοντασ
ςε αιςκθτά χαμθλότερα επίπεδα από το μζςο όρο τθσ ΕΕ (1,09%). Ψο γυναικείο ερευνθτικό
δυναμικό ανιλκε ςε 530 (ςε όρουσ ιςοδφναμου πλιρθσ απαςχόλθςθσ) και αντιςτοιχεί
περίπου ςτο 41% του ερευνθτικοφ δυναμικοφ και ςτο 0,26% του γυναικείου εργατικοφ
δυναμικοφ τθσ Ξφπρου.
Βαςικό μειονζκτθμα του ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ παραμζνει θ ιδιαίτερα
περιοριςμζνθ ςυμμετοχι των ιδιωτικϊν επιχειριςεων, αποτζλεςμα ςε μεγάλο βακμό του
μικροφ τουσ μεγζκουσ και τθσ αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ, κακϊσ και των
πολφπλοκων/χρονοβόρων διαδικαςιϊν που εφαρμόςτθκαν για ςυγχρθματοδότθςθ ζργων
Ε&Ξ από τα ΕΔΕΨ τθν περίοδο 2007-2013. Επίςθσ, θ αυξανόμενθ ςυμμετοχι τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε δράςεισ Ε&Ξ φαίνεται να επθρεάηει ςθμαντικά τθ διάρκρωςθ
τθσ ζρευνασ, με τισ δράςεισ Ε&Ξ να προςδιορίηονται κυρίωσ από τισ ερευνθτικζσ επιλογζσ
των ακαδθμαϊκϊν φορζων παρά από τισ ανάγκεσ των επιχειριςεων για βελτίωςθ τθσ
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ανταγωνιςτικότθτασ τουσ. Θ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ τθσ ακαδθμαϊκισ γνϊςθσ και
των αναγκϊν τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ παραμζνει βαςικι ανάγκθ του ςυςτιματοσ
ζρευνασ και καινοτομίασ τθσ χϊρασ, όπωσ επιςθμαίνεται και ςτισ ςυςτάςεισ του
Χυμβουλίου. Αυτό διαπιςτϊνεται και ςτον τομζα τθσ γεωργίασ ειδικότερα, όπου θ αλυςίδα
ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτικϊν κζντρων και επιχειριςεων είναι χαμθλι και αδφναμθ.
Υαρουςιάηεται επίςθσ ζλλειψθ ςυςτθματικισ ζρευνασ για τθν αποτφπωςθ τθσ
ιδιαιτερότθτασ των διατροφικϊν χαρακτθριςτικϊν των Ξυπριακϊν προϊόντων, και
γενικότερα περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, για δθμιουργία
καινοτόμων διατροφικϊν προϊόντων.
Ψα προβλιματα του μικροφ μεγζκουσ των κυπριακϊν επιχειριςεων και θ δυςκολία
πρόςβαςθσ ςε κεφάλαια επιχειρθματικοφ κινδφνου περιορίηουν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ
τθσ καινοτομίασ από τισ επιχειριςεισ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Χθμαντικι πρόοδοσ ζχει επιτευχκεί ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ, όπου με βάςθ τθ μελζτθ
Innovation Union Scoreboard τθσ ΕΕ, θ Ξφπροσ από Χυγκλίνουςα χϊρα (Catching –
upcountry) το 2007 αναβακμίςτθκε ςε Innovation Follower Country το 2009, ενϊ ιδθ από
το 2011 μζχρι ςιμερα κατατάςςεται 13θ μεταξφ των ΕΕ -27. To ποςοςτό των επιχειριςεων
που καινοτομοφν παρουςιάηεται αντίςτοιχο του μεγζκουσ τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ κατά το
2010 το ποςοςτό αυτό ανερχόταν ςτο 43% μικρζσ επιχειριςεισ (10-49 εργαηόμενοι), ςε 56%
για μεςαίεσ επιχειριςεισ (50-249 εργαηόμενοι) και ςε 84% για μεγάλεσ επιχειριςεισ (άνω
των 250 εργαηομζνων).
Σι κυριότερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ διαφαίνονται
κυρίωσ μζςα από τθν τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ξφπρο (‘S3Cy’), θ οποία ζχει
ωσ κεντρικό τθσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ Ζρευνασ,
Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Ξαινοτομίασ (ΕΨΑΞ) και τθ ςτοχευμζνθ διαςφνδεςι του με τθν
παραγωγικι βάςθ ςτουσ τομείσ προτεραιότθτασ, ϊςτε να αποτελζςει παράγοντα
ενδυνάμωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν Ξφπρο.
Υροσ τοφτο, επιχειρεί να ενιςχφςει τθν αναμόρφωςθ των παραγωγικϊν κλάδων, τον
εκςυγχρονιςμό τουσ, τθν τεχνολογικι τουσ διαφοροποίθςθ, τθν αξιοποίθςθ νζων μορφϊν
καινοτομίασ και κατ’ επζκταςθ τθ διείςδυςθ ςε νζεσ αγορζσ.
Επιπρόςκετα, θ S3Cy ζχει κζςει ωσ κφριεσ επιδιϊξεισ (α) τθν προϊκθςθ ολιςτικϊν,
ολοκλθρωμζνων, ςφνκετων και πολφ-παραμετρικϊν λφςεων που κα ενιςχφουν τθν
ανταγωνιςτικότθτα των τομζων προτεραιότθτασ,(β) τθν ανάπτυξθ νζων και τθν περαιτζρω
ςτιριξθ υφιςτάμενων, ανταγωνιςτικϊν υποδομϊν και κζντρων αριςτείασ ςτουσ τομείσ
προτεραιότθτασ, (γ) τθν εντατικοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ΠΠΕ ςε δραςτθριότθτεσ ΕΨΑΞ
με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ ςυμβολισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ επενδφςεισ ΕΨΑΞ, (δ)τθ
διεφρυνςθ τθσ ικανότθτασ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ να παράγει αποτελζςματα υψθλοφ
επιπζδου και να τα αξιοποιεί προσ όφελοσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθσ
κοινωνικισ προόδου, (ε) τθ δθμιουργία κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτϊν και κζςεων εργαςίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν απαςχόλθςθ των νζων επιςτθμόνων,(ςτ) τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικϊν
ςυνδζςμων και ςυνεργειϊν μεταξφ των μελϊν του τετραπλοφ ζλικα, δθλαδι των
ερευνθτικϊν κζντρων, ιδρυμάτων ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ, επιχειριςεων ι πλεγμάτων
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επιχειριςεων, φορζων διαμόρφωςθσ πολιτικισ και άλλων ενδιαφερομζνων οργανιςμϊν
τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ, και (η) τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ του κυπριακοφ
ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ κατά τρόπο που να ςυνδράμει ενεργά τόςο ςτθν ολοκλιρωςθ του
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ζρευνασ, μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκά
προγράμματα και πρωτοβουλίεσ, όςο και ςτθ ςφνδεςθ του με τθ διεκνι αλυςίδα ανάπτυξθσ
και αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων ΕΨΑΞ.
Ψζλοσ, τα κυπριακά αγροδιατροφικά προϊόντα ενδζχεται να διακζτουν ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα ςτθ διατροφικι τουσ αξία, κάτι που δεν ζχει ανιχνευτεί ακόμα και μπορεί
να αναδειχκεί μζςω τθσ Ε&Ξ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν περίοδο 2007-2013 υλοποιικθκαν κυρίωσ
παρεμβάςεισ που αφοροφςαν τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ ερευνθτικϊν υποδομϊν ςτθν
Ξφπρο, τθν προϊκθςθ ερευνθτικϊν ζργων αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
επιχειριςεων και ερευνθτικϊν κζντρων. Υαρά το ιδιαίτερο ενδιαφζρον που υπιρξε για τισ
εν λόγω παρεμβάςεισ, παρουςιάςτθκαν προβλιματα και κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ
των ζργων, λόγω κυρίωσ των ιδιαιτεροτιτων ςτθ φφςθ των ερευνθτικϊν ζργων και των
ςχετικϊν δαπανϊν, με αποτζλεςμα τθ χαμθλι απορρόφθςθ των πόρων που διατζκθκαν
ςτον αντίςτοιχο άξονα του ςχετικοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Για τθν περαιτζρω
ενίςχυςθ και προϊκθςθ τθσ Επιχειρθματικισ Ξαινοτομίασ, οι αρμόδιεσ αρχζσ προχϊρθςαν
προσ το τζλοσ τθσ περιόδου ςτο ςχεδιαςμό και προϊκθςθ ενόσ νζου Χχεδίου Χορθγιϊν, για
υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων που επενδφουν ςτθν ζρευνα και
τθν καινοτομία, για τθν ανάπτυξθ ανταγωνιςτικϊν καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Επίςθσ, κατά τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013
παρουςιάςτθκε θ ανάγκθ για ενίςχυςθ των παρεμβάςεων που ςχετίηονται με τθν Ζρευνα,
Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ και Ξαινοτομία ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Ψα προβλιματα τθσ
προθγοφμενθσ περιόδου ζχουν εντοπιςτεί και καταγραφεί τόςο από τθν Εκνικι Αρχι
Υρογραμματιςμοφ (ΓΔ ΕΥΧΑ) όςο και από τουσ φορείσ υλοποίθςθσ (Μδρυμα Υροϊκθςθσ
Ζρευνασ, Ωπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Ψουριςμοφ), και ζχουν ιδθ γίνει
οι απαραίτθτεσ ςυνεννοιςεισ και διαβουλεφςεισ για αποφυγι τζτοιων προβλθμάτων κατά
τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο. Χυγκεκριμζνα, θ προκιρυξθ των ζργων ζρευνασ και
καινοτομίασ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για
ςυγχρθματοδότθςθ των ζργων από τα ΕΔΕΨ, δεν κα δίνονται προκαταβολζσ ςτουσ αιτθτζσ
χωρίσ τραπεηικι εγγφθςθ, ενϊ κα απλοποιθκοφν και οι διαδικαςίεσ ελζγχου μζςω τθσ
εφαρμογισ δειγματολθπτικοφ ελζγχου ςε αντίκεςθ με το 100% ζλεγχο που ίςχυε τθν
προθγοφμενθ περίοδο. Ψαυτόχρονα, το ΛΥΕ κα εφαρμόςει, όπου είναι δυνατόν, τθ χριςθ
‘απλοποιθμζνων μεκόδων υπολογιςμοφ κόςτουσ, όπωσ flat rates, lump sums και standard
scales of unit costs. Επιπρόςκετα, ζχουν γίνει διαβουλεφςεισ με τισ επιχειρθματικζσ
οργανϊςεισ και ΠΠΕ ζτςι ϊςτε τα νζα Χχζδια Χορθγιϊν ςτον τομζα τθσ καινοτομίασ να
ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν
ςυνολικι αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων και αποφεφγοντασ τισ κακυςτεριςεισ
που ςθμειϊκθκαν ςτο παρελκόν.
Τεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ / Ανιςότθτεσ
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Θ Ξφπροσ, παρά τθν πρόοδο που ςθμείωςε τα τελευταία χρόνια, κατατάςςεται ακόμθ
χαμθλά μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ςτθν πλειοψθφία των δεικτϊν που ςχετίηονται με
τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. Σι βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων του Digital Agenda
Scoreboard για τθν Ξφπρο ςυνοψίηονται ςτον ακόλουκο Υίνακα (ζτοσ βάςθσ 2013):
Ρίνακασ 3 : Digital Agenda Scoreboard για τθν Κφπρο
EU27 Κύπροσ
(2013) (2013)
Ευρυηωνικι κάλυψθ (διακεςιμότθτα δικτφων)
Ευρυηωνικά δίκτυα standard ταχυτιτων (% νοικοκυριϊν)
Ευρυηωνικάδίκτυαυψθλϊνταχυτιτων (NGAnetworks> 30 ΠΒPs - %
νοικοκυριϊν
Διακεςιμότθτα κινθτϊν δικτφων 3 θσ γενιάσ (3G mobile broadband)
Ρρόςβαςθ ςτθν ευρυηωνικότθτα
Ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ ανά 100 κατοίκουσ
%νοικοκυριϊν με ευρυηωνικι ςφνδεςθ
%επιχειριςεων με ευρυηωνικι ςφνδεςθ
Ευρυηωνικζσ Χυνδζςεισ μζςω Ξινθτισ Ψθλεφωνίασ ανά 100
Ξατοίκουσ
Ευρυηωνικζσ Χυνδζςεισ Ωψθλϊν Ψαχυτιτων (›30 Mbps) (%
ςτακερϊν ςυνδζςεων ςτο διαδίκτυο)
Ευρυηωνικζσ Χυνδζςεισ Ωπζρ-υψθλϊν Ψαχυτιτων (›100Mbps) (%
ςτακερϊν ςυνδζςεων ςτο διαδίκτυο)

Κατϊταξη

95

100

1

54

73

8

96

99

9

29,4
76,0
90,0
58,2

25,7
64,0
93,0
41

14
21
16
23

18,2

1,4

25

4,2

0,06

25

72,0

62,5

22
22

80,9

41,7

27

89,4

75

22

%πλθκυςμοφ που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν θλ. Διακυβζρνθςθσ

41,0

30,0

22

%επιχειριςεων που κάνει χριςθ υπθρεςιϊν θλ. Διακυβζρνθςθσ

88,0

85,0

22

% Χριςθσ ΨΥΕ ςτισ Εςωτερικζσ Διαδικαςίεσ των Επιχειριςεων

43%

55%

3

% Αγορϊν μζςω Διαδικτφου
% ΠΠΕ που δραςτθριοποιοφνται μζςω Θλεκτρονικοφ Εμπορίου

47%
14%

25%
7%

22
16

Χριςθ Διαδικτφου
%πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο
Δείκτεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ
% Διακζςιμων Ξυβερνθτικϊν Ωπθρεςιϊν προσ τουσ Υολίτεσ πλιρωσ
θλεκτρονικά *
% Διακζςιμων Ξυβερνθτικϊν Ωπθρεςιϊν προσ τισ Επιχειριςεισ *

Ψθφιακι Επιχειρθματικότθτα-Ηλεκτρονικό Εμπόριο

* Αναφζρεται ςτο 2010
Πε βάςθ τα πιο πάνω ςτοιχεία και όπωσ εντοπίηεται και ςτο Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό
Υρόγραμμα τθσ Ξφπρου, φαίνεται ότι θ Ξφπροσ υςτερεί ςθμαντικά τόςο ςτθν προςφορά
όςο και ςτθ ηιτθςθ χριςθσ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ όπωσ διαφαίνεται από
τα χαμθλά, ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ, ποςοςτά των βαςικϊν κυβερνθτικϊν
υπθρεςιϊν που είναι διακζςιμεσ πλιρωσ θλεκτρονικά (full online) τόςο προσ τουσ πολίτεσ
όςο και προσ τισ επιχειριςεισ κακϊσ και από τα χαμθλά, ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ,
ποςοςτά του πλθκυςμοφ αλλά και των επιχειριςεων που ςυναλλάςςονται θλεκτρονικά με
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το δθμόςιο τομζα. Υεριοριςτικοφσ παράγοντεσ ςτθ παροχι αυτϊν των υπθρεςιϊν
αποτελοφν οι περιοριςμοί ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία που ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ
απαιτοφν τθ φυςικι παρουςία των ςυναλλαςςόμενων προςϊπων για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ςυναλλαγισ και οι διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα που επιβάλλεται να ανακεωρθκοφν
για να μπορζςει να υπάρξει αποτελεςματικι θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Θ μζχρι ςτιγμισ
μθ φπαρξθ δθμόςιου παροχζα υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ προθγμζνων θλεκτρονικϊν
υπογραφϊν αποτελεί ζναν επιπλζον αναςταλτικό παράγοντα. Υαράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ
βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ του δθμόςιου τομζα εντοπίηεται θ ανάγκθ ειςαγωγισ των
ΨΥΕ ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Από πλευράσ υποδομϊν οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφν οι παροχείσ θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν ςτα υφιςτάμενα δίκτυα χαλκοφ όπωσ «VDSLbonding» και «vectoring»
αυξάνουν τισ ταχφτθτεσ μζχρι 70-100Mbps με ποςοςτό κάλυψθσ που αυξάνεται ςυνεχϊσ
και αναμζνεται μζχρι το 2017 να καλφψει ςχεδόν όλθ τθν χϊρα. Υαράλλθλα υπάρχει
καλωδιακό δίκτυο με τεχνολογία DOCSIS 3.0 το οποίο προςφζρει ταχφτθτεσ μζχρι 100Mbps
με ποςοςτό κάλυψθσ 48% των νοικοκυριϊν. Αναμζνεται επίςθσ να λειτουργιςουν κινθτά
δίκτυα 4θσ γενιάσ (μζχρι 30Mbps) μζςα ςτο 2014, χωρίσ όμωσ να αναμζνεται ότι κα
καλφψουν όλθ τθν επικράτεια τθσ χϊρασ. Ωςτζρθςθ εντοπίηεται ςτθν ανάπτυξθ ςτακερϊν
ευρυηωνικϊν δικτφων υπζρ-υψθλϊν ταχυτιτων (τουλάχιςτον 100Mbps), όπωσ Δικτφων
Σπτικϊν Λνϊν ςτo Ωποςτατικό (FTTH) τα οποία ζχουν χαμθλότερο ςυνολικό κόςτοσ ηωισ
από τα δίκτυα χαλκοφ και μποροφν να προςφζρουν πολφ πιο ψθλζσ ευρυηωνικζσ ταχφτθτεσ
ςφνδεςθσ (ςυμμετρικζσ ταχφτθτεσ (downlink/uplink) τουλάχιςτον 100Mbps).
Σι δείκτεσ που αφοροφν ςτθν ψθφιακι επιχειρθματικότθτα καταδεικνφουν αφενόσ τθν
ικανοποιθτικι χριςθ των ΨΥΕ ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ των ΠΠΕ με ςθμαντικά,
εντοφτοισ, περικϊρια αφξθςθσ, κυρίωσ ςτισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (που δεν αποτελοφν
μζροσ των ςτατιςτικϊν δεικτϊν) και αφετζρου ότι το ‘θλεκτρονικό εμπόριο’ εξακολουκεί να
είναι ςε χαμθλά επίπεδα ςτθν Ξφπρο.
Χαμθλό ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ παραμζνει το ποςοςτό του
πλθκυςμοφ που χρθςιμοποιεί το διαδίκτυο, ενϊ παρά τθ ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ
του πλθκυςμοφ ςτθν Ξφπρο που δεν ζχει χρθςιμοποιιςει ποτζ το Διαδίκτυο κατά τθν
τελευταία πενταετία, αυτό παραμζνει ςε ψθλά επίπεδα, 36%. Βαςικόσ παράγοντασ μθ
χρθςιμοποίθςθσ ποτζ του Διαδικτφου, ςφμφωνα με το Digital Agenda Scoreboard αποτελεί
θ «ζλλειψθ ικανοτιτων» ωσ προσ τθ χριςθ του.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ για βελτίωςθ των ικανοτιτων των
κατοίκων ςτθ χριςθ ΨΥΕ. Χε μεγάλθ μερίδα του αγροτικοφ πλθκυςμοφ υπάρχει υςτζρθςθ
ςτθ δυνατότθτα χριςθσ του διαδικτφου και αξιοποίθςθσ τω ν δυνατοτιτων που προςφζρει.
Χφμφωνα με τα ςτοιχεία που καταγράφονται ςτθν ζκκεςθ τθσ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ
«Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτα νοικοκυριά» του 2012
παρουςιάηεται αρνθτικι απόκλιςθ 10% ςτο ποςοςτό των κατοίκων των αγροτικϊν
περιοχϊν (40% των κατοίκων) ςε ςχζςθ με τουσ κατοίκουσ των αςτικϊν περιοχϊν που
χρθςιμοποιοφντο διαδίκτυο (50% των κατοίκων), ςτοιχεία που καταδεικνφουν τθν ανάγκθ
δθμιουργίασ υποδομϊν για εφκολθ πρόςβαςθ των κατοίκων των αγροτικϊν περιοχϊν ςτο
διαδίκτυο κακϊσ και τθν ανάγκθ για βελτίωςθ των ικανοτιτων ςτθ χριςθ ΨΥΕ.
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Θ Ψθφιακι Χτρατθγικι τθσ Ξφπρου, θ οποία εγκρίκθκε από το Ωπουργικό Χυμβοφλιο το
Φεβρουάριο του 2012, βαςίςτθκε ςτο «Ψθφιακό Κεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ», το οποίο
αποτελεί μία από τισ εφτά εμβλθματικζσ προτεραιότθτεσ τθσ «Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020»
για ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ. Ψο όραμα τθσ Ψθφιακισ
Χτρατθγικισ τθσ Ξφπρου είναι όπωσ, «οι Ψεχνολογίεσ των Υλθροφοριϊν και των
Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) να ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ
και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο κοινωνικό, πολιτιςμικό και πολιτικό γίγνεςκαι.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Πε βάςθ τθν πιο πάνω ανάλυςθ διαφαίνεται ότι υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια για τθν
διάχυςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςε όλο το φάςμα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ κυπριακισ οικονομίασ.
Εντοπίηονται ςθμαντικά περικϊρια για βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του δθμοςίου τομζα
μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Υρόςκετα, θ χριςθ των ΨΥΕ ςτισ
επιχειριςεισ κα τισ καταςτιςει πιο παραγωγικζσ και ανταγωνιςτικζσ, ενϊ οι δυνατότθτεσ
και τα οφζλθ του διαδικτφου για προϊκθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν των
επιχειριςεων ςτθν ενιαία αγορά τθσ ΕΕ είναι μεγάλα και ςε ςυνκικεσ κρίςθσ είναι δυνατό
με τα κατάλλθλα κίνθτρα να ςυμβάλουν ςτθ επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ. Επίςθσ, θ
ευρείασ ζκταςθ ανάπτυξθ ευρυηωνικϊν δικτφων υπζρ υψθλϊν ταχυτιτων
(τουλάχιςτον100Mbps) κα δθμιουργιςει νζεσ ευκαιρίεσ ςτθν οικονομία του τόπου που ςε
ςυνδυαςμό με τον τομζα τθσ ενζργειασ μποροφν να δθμιουργιςουν ελπιδοφόρα προοπτικι
για τθν Ξφπρο ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Αν. Πεςογείου.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 υλοποιικθκε
μικρόσ αρικμόσ ζργων ΨΥΕ που ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των προςφερόμενων
θλεκτρονικά υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και ςτθν κάλυψθ μζρουσ τθσ απόκλιςθσ τθσ χϊρασ
από τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Μεταφορζσ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ Ξφπροσ παρουςιάηει ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτον τομζα των δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν με
αποτζλεςμα τθν υπζρμετρθ χριςθ του ιδιωτικοφ οχιματοσ και ςυνεπαγόμενεσ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Χυγκεκριμζνα, το 2011 ςε κάκε 1000 κατοίκουσ τθσ χϊρασ
αντιςτοιχοφςαν 579 αυτοκίνθτα, αναλογία που είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ μεταξφ των
ΕΕ27 μετά τθν Λταλία. Επιπλζον, εκτιμάται ότι ο τομζασ των μεταφορϊν ςτθν Ξφπρο
ςυνειςφζρει περίπου 25% ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου,
λειτουργϊντασ αναςταλτικά προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχει κζςει θ χϊρα ςτο
Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό Υρόγραμμα για τθ Χτρατθγικι Ευρϊπθ 2020, όςο και διεκνϊσ
(Χφμβαςθ Θνωμζνων Εκνϊν για τθν κλιματικι αλλαγι).Χτο πλαίςιο αυτό θ διαχείριςθ τθσ
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ςτα αςτικά κζντρα και τισ περιαςτικζσ ηϊνεσ και θ προϊκθςθ
τθσ ανάπτυξθσ βιϊςιμων μεταφορϊν με μειωμζνεσ εκπομπζσ αερίων ι/και με χριςθ
εναλλακτικϊν καυςίμων αποτελεί βαςικι ανάγκθ για τθ χϊρα. Ελλείψεισ εντοπίηονται και
ςτισ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ για τισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ.
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Υαράλλθλα, ο νθςιωτικόσ χαρακτιρασ τθσ Ξφπρου, θ απόςταςι τθσ από το οικονομικό
κζντρο τθσ ΕΕ και θ αδυναμία ςφνδεςθσ τθσ με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Πεταφορϊν,
ςυνεπάγονται ςθμαντικά προβλιματα προςβαςιμότθτασ που αποτελοφν μία από τισ αιτίεσ
για τθν περιοριςμζνθ ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ, αφοφ επιβαρφνουν ςθμαντικά το
μεταφορικό κόςτοσ για τθ διακίνθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν. H Ξφπροσ βρίςκεται ςε
δυςμενι κζςθ ςε ςυνάρτθςθ με τα άλλα κράτθ-μζλθτθσ ΕΕ, αφοφ δεν είναι δυνατό να
διακζτει ςυνδζςεισ με χερςαία μζςα μεταφοράσ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και ο μόνοσ
τρόποσ διαςφνδεςισ τθσ είναι, είτε μζςω καλάςςθσ, είτε εναζρια. Ωσ εκ τοφτου θ ςτιριξθ
των καλάςςιων ςυνδζςεων - αρτθριϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν και τθσ Ξφπρου αλλά και
τθσ Ξφπρου με τρίτεσ χϊρεσ κρίνονται απόλυτα αναγκαίεσ.
Σι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ τθσ χϊρασ διεξάγονται μζςω των λιμανιϊν τθσ. Ψο 2012 τα δφο
κφρια λιμάνια τθσ (Οεμεςοφ και Οάρνακασ) τα οποία είναι μικτισ χριςθσ εξυπθρζτθςαν
3.691 πλοία κακαρισ χωρθτικότθτασ 18.746.806 κόρων, περίπου 4.075.859 εκ. τόνουσ
φορτίου και 249.783 επιβάτεσ. Ψο μεγαλφτερο μζροσ εξυπθρετικθκε από το λιμάνι
Οεμεςοφ. Πε βάςθ πρόςφατα ςτατιςτικά ςτοιχεία διαφαίνεται αυξθτικι τάςθ ςτθ χριςθ
των λιμανιϊν τθσ χϊρασ, αφοφ αυξθτικι είναι θ τάςθ τόςο του αρικμοφ των
εξυπθρετοφμενων πλοίων, όςο και του αρικμοφ των επιβατϊν που διακινοφνται είτε με
επιβατικά πλοία, είτε με κρουαηιερόπλοια. Σ αρικμόσ των πλοίων που διακινικθκαν το
πρϊτο εξάμθνο του 2013 ανιλκε ςε 1.952 (1.814 τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012) και ο
αρικμόσ των επιβατϊν που διακινικθκαν με όλουσ τουσ τφπουσ πλοίων ςτο Οιμάνι
Οεμεςοφ, κατά τθν περίοδο Λανουαρίου-Αυγοφςτου 2013 ανιλκε ςε 135.284 (116.676 τθν
αντίςτοιχθ περίοδο του 2012). Για τθν εξυπθρζτθςθ του αυξανόμενου εμπορικοφ φορτίου
αλλά και του αρικμοφ επιβατϊν που διακινοφνται ςτα λιμάνια τθσ Ξφπρου απαιτείται
περαιτζρω αναβάκμιςθ/επζκταςθ των λιμενικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ που κα προωκοφν
τθ διαςφνδεςι τθσ με τισ κεντρικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ αλλά και με άλλεσ τρίτεσ
γειτονικζσ χϊρεσ τθσ Πεςογείου.
Θ Ξφπροσ ςτθρίηεται αποκλειςτικά για τισ εςωτερικζσ χερςαίεσ μετακινιςεισ ςτισ οδικζσ
μεταφορζσ, διακζτοντασ ικανοποιθτικό υπεραςτικό και αςτικό δίκτυο, ωσ αποτζλεςμα
ζργων που υλοποιικθκαν, τόςο κατά τθν τελευταία προγραμματικι περίοδο, όςο και κατά
το παρελκόν. Ανάγκεσ εντοπίηονται όςον αφορά τθ ςυμπλιρωςθ του οδικοφ δικτφου με τθν
προϊκθςθ επενδφςεων ςτο κεντρικό οδικό Διευρωπαϊκό δίκτυο (Core Road TEN –
TNetwork), με ζμφαςθ ςτα τμιματα που ςυνδζουν τα μεγάλα αςτικά κζντρα με τα λιμάνια
και τα αεροδρόμια και ςτθ ςυμπλιρωςθ ελλειπόντων κρίκων (missing links). Υεραιτζρω,
παραμζνει θ ανάγκθ βελτίωςθσ τθσ οδικισ αςφάλειασ, δεδομζνου ότι ο αρικμόσ των
κανάτων ςε τροχαία ατυχιματα παραμζνει υψθλότεροσ του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου (103
ανά εκατομμφριο κατοίκων ςτθν χϊρα, ζναντι 78 ςε επίπεδο ΕΕ27).
Χτθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τθσ Ξφπρου ςτον τομζα των μεταφορϊν κα ςυμβάλει και
Διευκόλυνςθ Χυνδζοντασ τθν Ευρϊπθ (Connecting Europe Facility - CEF) με τθ
χρθματοδότθςθ επιλζξιμων ζργων.

Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
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Θ προϊκθςθ παρεμβάςεων βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ όπωσ θ εφαρμογι του
Ολοκλθρωμζνου χεδίου Κινθτικότθτασ τθσ Λευκωςίασ και θ ανάπτυξθ αντίςτοιχων ςχεδίων
για τισ υπόλοιπεσ πόλεισ κα ςυμβάλουν ςτθν εξιςορρόπθςθ των χριςεων των διαφόρων
μζςων μεταφοράσ και κυρίωσ ςτθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων μεταφορϊν με
ςυνεπακόλουκθ μείωςθ των εκπομπϊν κερμοκθπίου από τον τομζα των μεταφορϊν
ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του ςχετικοφ ςτόχου που τίκεται ςτο ΕΠΥ, κακϊσ και μείωςθ
ςε άλλουσ ρφπουσ που ςχετίηονται με τθν ποιότθτα του αζρα, όπωσ είναι τα αιωροφμενα
ςωματίδια, το διοξείδιο του αηϊτου και άλλα.

Ψο λιμάνι Οεμεςοφ με τθν προϊκθςθ κατάλλθλων βελτιϊςεων ςτισ υποδομζσ του,
παρουςιάηει προοπτικζσ λόγω και τθσ ςτρατθγικισ κζςθσ τθσ Ξφπρου μεταξφ τριϊν
θπείρων, για να αποτελζςει κζντρο μεταφόρτωςθσ και διακίνθςθσ προϊόντων μεταξφ τθσ
Ευρϊπθσ, Αςίασ και Αφρικισ( hub), αλλά και για να εξυπθρετιςει εταιρείεσ από το
εξωτερικό που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των ερευνϊν για υδρογονάνκρακεσ.
Για τθν επίτευξθ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ επιδίωξθσ απαιτείται θ περαιτζρω αναβάκμιςθ των
λιμενικϊν υποδομϊν αφοφ θ υφιςτάμενθ υποδομι δεν μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ του
κυπριακοφ φορτίου και του φορτίου μεταφόρτωςθσ, και θ διαςφνδεςθ του με το
Διευρωπαϊκό δίκτυο και τι τρίτεσ χϊρεσ.
Hαντιμετϊπιςθ περαιτζρω ελλείψεων ςτο Διευρωπαϊκό Σδικό Δίκτυο κα ςυμβάλει ςτθ
μείωςθ του χρόνου διακίνθςθσ και κατ’ επζκταςθ ςτα ςχετικά μεταφορικά κόςτθ και ςτθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, κα βελτιωκεί θ οδικι αςφάλεια και θ προςπελαςιμότθτα
ςε περιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ, ενϊ παράλλθλα κα απαμβλυνκεί θ κυκλοφοριακι
ςυμφόρθςθ με ςυνεπακόλουκθ μείωςθ των ρφπων.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-13 υλοποιικθκε
ςειρά παρεμβάςεων ςτον τομζα των Πεταφορϊν, οι οποίεσ ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ τθσ
προςπελαςιμότθτασ τθσ χϊρασ, μζςω τθσ επζκταςθσ ι αναβάκμιςθσ των Διευρωπαϊκϊν
Δικτφων και αντιμετϊπιςαν ςε ζνα βακμό προβλιματα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ που
παρατθροφνταν ιδιαίτερα ςτο εκνικό δίκτυο και τισ περιαςτικζσ περιοχζσ. Υαράλλθλα, οι
παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ των λιμενικϊν υποδομϊν ςυνζβαλαν ςτθ βελτίωςθ τθσ
δυναμικότθτασ του λιμζνα Οεμεςοφ. Σριςμζνα προβλιματα που παρατθρικθκαν όςον
αφορά τον προγραμματιςμό ενόσ μικροφ αρικμοφ ζργων του τομζα των μεταφορϊν,
οδθγοφν ςτθν ανάγκθ καλφτερου ςχεδιαςμοφ αντίςτοιχων παρεμβάςεων κατά τθ νζα
προγραμματικι περίοδο.
Διοικθτικι Ικανότθτα και Οργάνωςθ του Δθμόςιου Τομζα
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ Ξυπριακι Δθμόςια Ωπθρεςία αλλά και ο ευρφτεροσ δθμόςιοσ τομζασ ςτελεχϊνεται από
άρτια καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό το οποίο κατατάςςεται ανάμεςα ςτα πιο
προςοντοφχα τθσ Ευρϊπθσ όςον αφορά τα τυπικά προςόντα (π.χ. Υανεπιςτθμιακοφσ
τίτλουσ Χπουδϊν). Εντοφτοισ, θ μελζτθ για τθ διάγνωςθ αναγκϊν μάκθςθσ των
Διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ ςε κζματα ςτρατθγικισ, θγεςίασ και
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διεφκυνςθσ κατζδειξε ότι υπάρχουν ελλείψεισ / αδυναμίεσ που αφοροφν, μεταξφ άλλων, το
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ, τθ χριςθ των ΨΥΕ, τθν κουλτοφρα τθσ
αλλαγισ, τθν κουλτοφρα τθσ αξιολόγθςθσ, τθν παρακολοφκθςθ και προςαρμογι ςτισ
εξελίξεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθ λειτουργία τθσ Ωπθρεςίασ, ςτθ δθμιουργία
ςυνκθκϊν για διοικθτικι βελτίωςθ, ςτθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κτλ.
Θ δζςμευςθ τθσ Ξυβζρνθςθσ για μείωςθ του αρικμοφ των δθμοςίων υπαλλιλων κατά 4.500
μζχρι το 2016 είχε ωσ αποτζλεςμα τθν υποςτελζχωςθ αρκετϊν Ωπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ, γεγονόσ που προκαλεί ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν ορκι διοίκθςθ και λειτουργία
τθσ δθμόςιασ Ωπθρεςίασ και δθμιουργεί περαιτζρω ανάγκεσ για τθν πλθρζςτερθ οργάνωςθ
τθσ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν απόφαςθ τθσ Ξυβζρνθςθσ για παγοποίθςθ προςλιψεων και
προαγωγϊν ςτθ Δθμόςια Ωπθρεςία, προωκοφνται μζτρα ςτελζχωςθσ των
Ωπθρεςιϊν/Ψμθμάτων όπου παρουςιάηονται αυξθμζνεσ ανάγκεσ με τθ χριςθ εργαλείων
κινθτικότθτασ των υπαλλιλων. Πε το Ρόμο 78(Λ)2013 τθσ 19θσ Λουλίου 2013 αίρονται οι
περιοριςμοί που υπιρχαν ςτθν κινθτικότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων όςον αφορά τθ
χρονικι διάρκεια των αποςπάςεων.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Χτο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ περιλαμβάνεται πρόνοια για τθν αναδιάρκρωςθ και
μεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ που να διαςφαλίηει τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ και
λειτουργίασ, τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ, τθν αποδοτικότερθ χριςθ των δθμοςίων
πόρων και τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ.
Επιπρόςκετα προβλζπεται θ ενδυνάμωςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κακϊσ και θ
επικοινωνία και αξιοποίθςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και δεδομζνων.
Ψον Απρίλιο του 2013 διορίςτθκε Επίτροποσ Πεταρρφκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ με
ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό και αναςυγκρότθςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ οφτωσ ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ και να φζρει τθ Δθμόςια
Ωπθρεςία πιο κοντά ςτον πολίτθ. Χτα πλαίςια αυτά διαμορφϊνεται μια ολοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι από το Ψμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Υροςωπικοφ (ΨΔΔΥ) του Ωπουργείου
Σικονομικϊν, με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, τθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
προσ τον πολίτθ και τισ επιχειριςεισ και τθν κακιζρωςθ διαφάνειασ ςε ότι αφορά τισ
διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων.
Ψον Χεπτζμβριο του 2013 δθμοςιεφκθκε το Χχζδιο Δράςθσ για τθ Πεταρρφκμιςθ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ , το οποίο κακορίηει τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ
Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ, περιλαμβάνει τρεισ φάςεισ με χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ μζχρι το
2016 και δομείται ςε πζντε αλλθλζνδετουσ Άξονεσ οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
ςυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα των παρεμβάςεων τουσ κακϊσ και θ
αποτελεςματικότθτα των μεταρρυκμίςεων. Άμεςοσ ςτόχοσ του Χχεδίου είναι να καταςτοφν
οι κρατικζσ υπθρεςίεσ πιο προςιτζσ και φιλικζσ προσ τον πολίτθ, πιο γριγορεσ και
αποτελεςματικζσ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν ανάπτυξθ. Σι
μελζτεσ για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που προνοοφνται ςτο Πνθμόνιο
Χυναντίλθψθσ αποτελοφν μζροσ του πρϊτου Άξονα του Χχεδίου Δράςθσ. Ειδικότερα, θ Βϋ
Φάςθ των μελετϊν αυτϊν αποτελεί προτεραιότθτα για χρθματοδότθςθ κατά τθ νζα
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προγραμματικι περίοδο. Χφμφωνα με τα αποτελζςματα και των δφο μελετϊν, οι ανάγκεσ
ενδυνάμωςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ, κυρίωσ όςον αφορά τθν κατάρτιςθ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ κα προωκθκοφν για χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του ςχετικοφ
Κεματικοφ Χτόχου.
Υρόςκετα, κα προωκθκεί θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων οφτωσ ϊςτε
να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ γνϊςεισ για να επιτελοφν το ρόλο τουσ ςυμβάλλοντασ και
ςυμμετζχοντασ αποτελεςματικά ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα Υρογράμματα.
Χθμειϊνεται ότι, όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ διαφκοράσ, κα
προωκθκοφν ςχετικά μζτρα κάτω από ειδικό Άξονα Υροτεραιότθτασ του Υρογράμματοσ
που κα ςυγχρθματοδοτθκεί από το Ψαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ που αφορά ςτθ
ςυνεργαςία και το ςυντονιςμό των φορζων ενάντια ςτθ διαφκορά. Ειδικότερα, κα
προωκθκοφν δράςεισ ςυνεργαςίασ και πρωτοβουλίεσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ
των αρμοδίων φορζων με ςτόχο τθ μείωςθ του βακμοφ διαφκοράσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ
κακϊσ και τθν ανάπτυξθ εργαλείων και μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων ανάλυςθσ κινδφνων.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013
εφαρμόςτθκαν ςτα πλαίςια του ΕΞΨ, δράςεισ εκπαίδευςθσ για ςτρατθγικι, θγετικι και
διευκυντικι ανάπτυξθ των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ κακϊσ και των Αρχϊν
Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ ςυνζβαλαν εν μζρει ςτθν αναβάκμιςθ των
δεξιοτιτων των ςτελεχϊν παραμζνει όμωσ ςθμαντικό κενό οφτωσ ϊςτε να μποροφν να
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ προκλιςεισ που απαιτοφν οι ςφγχρονεσ μζκοδοι δθμόςιασ
διοίκθςθσ και ςτισ μεταρρυκμίςεισ που προωκοφνται ςτθ Δθμόςια Ωπθρεςία και ςτισ Αρχζσ
Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Επιπρόςκετα, προωκικθκε θ αναδιοργάνωςθ του Ψμιματοσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Υροςωπικοφ που ςυνζβαλε ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ του Ψμιματοσ κακϊσ επίςθσ και
ςτθν ανάπτυξθ μεκοδολογικϊν εργαλείων για τθν ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ
Ωπθρεςίασ. Χτα πλαίςια του ίδιου Υρογράμματοσ περιλαμβανόταν θ αναδιοργάνωςθ και
άλλων κφριων Ωπθρεςιϊν του Ξράτουσ όμωσ αποφαςίςτθκε θ μθ προϊκθςι τουσ κατόπιν
εκπόνθςθσ των μελετϊν για τθ Πεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ που προνοοφνται
ςτο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ.
ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Αγορά Εργαςίασ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Σι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, που οδιγθςαν ςε φφεςθ τθν οικονομικι
δραςτθριότθτα επζφεραν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ και ςτθν αγορά εργαςίασ.
Ειδικότερα, οι αλλαγζσ εςτιάηονται ςτθ μείωςθ των ποςοςτϊν απαςχόλθςθσ και ςτθν
αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ, πλιττοντασ κυρίωσ ομάδεσ πλθκυςμοφ όπωσ οι νζοι, οι
γυναίκεσ, αλλά και τα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ κακϊσ επίςθσ και παραδοςιακοφσ
κλάδουσ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ όπωσ οι καταςκευζσ και το εμπόριο.
Θ προςζγγιςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ αφορά ςτθ κζςπιςθ
μζτρων ςε τρεισ πυλϊνεσ και ςυγκεκριμζνα μζτρων για τθ δθμιουργία νζων κζςεων
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εργαςίασ (κυρίωσ μζςω επιδοτοφμενων προγραμμάτων για τθν απαςχόλθςθ),
προγραμμάτων κατάρτιςθσ με ςτόχο τθν απαςχόλθςθ, και μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ των ανζργων (κυρίωσ μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ εμπειρίασ /
εργαςίασ) με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Πεταξφ των ετϊν 2008-2013 το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των ατόμων θλικίασ 20-64 ετϊν
μειϊκθκε κατά εννιά ποςοςτιαίεσ μονάδεσ φκάνοντασ το 67,1%, και απζκλινε περαιτζρω
από το ςχετικό εκνικό ςτόχο που περιλαμβάνεται ςτο Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό Υρόγραμμα
(ΕΠΥ) τθσ Ξφπρου (75%-77% μζχρι το 2020), ενϊ το ποςοςτό ανεργίασ κατά τθν ίδια
περίοδο αυξικθκε από 3,7% ςε 15,9%. Πε βάςθ πρόςφατα ςτοιχεία (Ζρευνα Εργατικοφ
Δυναμικοφ), το ποςοςτό ανεργίασ για το 2013ανιλκε ςτο 15,9%, παρουςιάηοντασ
περαιτζρω αυξθτικζσ τάςεισ, ενϊ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ καταγράφει αφξθςθ
4,1%. Ψονίηεται δε, ότι ιδθ ςθμαντικόσ αρικμόσ εργαηομζνων ςτον Ψραπεηικό τομζα ζχει
εγγραφεί ςτο Πθτρϊο Ανζργων τθσ ΔΩΑ, γεγονόσ που αναμζνεται να παρουςιάςει ανοδικζσ
τάςεισ βάςει των εξελίξεων.
Ψο ποςοςτό ανεργίασ των ανδρϊν το 2013 ανιλκε ςε 16,5% και των γυναικϊν ςε 15,2%,
ζναντι 12,5% και 11,1%, αντίςτοιχα το 2012. Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ των ανδρϊν
αποδίδεται εν μζρει ςτθ μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε επαγγζλματα όπου
παραδοςιακά απαςχολοφνται περιςςότεροι άνδρεσ όπωσ για παράδειγμα ο τομζασ των
καταςκευϊν. Υαράλλθλα, μεταξφ των ετϊν 2007 και 2012, το ποςοςτό ανεργίασ των νζων
αυξικθκε κατά 17,5 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, πάνω από το διπλάςιο τθσ καταγραφόμενθσ
αφξθςθσ του ποςοςτοφ ανεργίασ του ενιλικου πλθκυςμοφ τθν ίδια περίοδο (6,9
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ). Θ ανεργία μεταξφ των νζων Ξυπρίων ζχει αυξθκεί κατά πζντε φορζσ
μεταξφ των ετϊν 2008 και 2013.
Πεταξφ των ετϊν 2008 και 2012, θ ςυνολικι απαςχόλθςθ των ενιλικων εργαηομζνων
μειϊκθκε κατά 3,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, ενϊ των νζων εργαηομζνων κατά 15 ποςοςτιαίεσ
μονάδεσ, λόγω τθσ απότομθσ πτϊςθσ τθσ απαςχόλθςθσ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ και
των καταςκευϊν (23,5% και 28,8%, αντίςτοιχα) ςτουσ οποίουσ απαςχολοφνται κυρίωσ οι
νζοι.
Χφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία, το ποςοςτό ανεργίασ των νζων ανιλκε ςτο 38,9%το 2013
ςε ςχζςθ με 27,8% το 2012, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 11,1%.
Θ ταχεία αφξθςθ τθσ ανεργίασ των νζων ςυνοδεφεται από ςθμαντικι αφξθςθ κατά τα
τελευταία χρόνια των νζων 15-24 ετϊν, οι οποίοι βρίςκονται εκτόσ απαςχόλθςθσ,
εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (Not in Employment, Education or Training – NEETs), φκάνοντασ
το 16% το 2012. Θ ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ τθσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ των νζων με ζμφαςθ
ςτισ τοποκετιςεισ ςε επιχειριςεισ και ςτθν προϊκθςθ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ,
επιςθμαίνεται και ςτθ ςχετικι Χφςταςθ του Χυμβουλίου τθσ 6θσ Λουλίου ςτο ΕΠΥ τθσ
Ξφπρου.
Χθμαντικι αφξθςθ τθσ ανεργίασ παρατθρείται επίςθσ και ςτισ υπόλοιπεσ θλικιακζσ ομάδεσ,
ενϊ επιςθμαίνεται ότι, θ θλικιακι ομάδα 50-59 ετϊν αποτελεί ιδθ το 20% των ανζργων,
γεγονόσ που είναι εξαιρετικά ςθμαντικό, ενϊ εκτιμάται ότι κα ςθμειωκεί περαιτζρω
αφξθςθ κατά το επόμενο διάςτθμα. Θ θλικιακι ομάδα 55-64 ετϊν παρουςιάηει
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αναντιςτοιχία όςον αφορά τθν απαςχόλθςθ μεταξφ των δφο φφλων όπου τα ςχετικά
ποςοςτά απαςχόλθςθσ για το 2013 διαμορφϊνονται ςτο 61,1% για τουσ άνδρεσ και 38,3%
για τισ γυναίκεσ.
Θ μακροχρόνια ανεργία ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ ανεργίασ αυξικθκε ςε 3,6% το 2012 από
1,6% το 2011, ενϊ ςφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία το 2013 θ μακροχρόνια ανεργία
αυξικθκε ςτο 6,1%.
Τπωσ επιςθμαίνεται ςτο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ ςχετικά με τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ και
μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ζλαβε χϊρα θ ςυνολικι επαναξιολόγθςθ των πολιτικϊν
ενεργοποίθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ κακϊσ και τθσ ειςοδθματικισ ςτιριξθσ των ανζργων
μετά τθ λιξθ τθσ παροχισ ανεργιακοφ ι άλλου αςφαλιςτικοφ επιδόματοσ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Ψθν περίοδο μεταξφ 2008-2011 θ χρθματοδότθςθ των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ
ςτθν Ξφπρο αυξικθκε ςθμαντικά (από 0,05% του ΑΕΥ ςε 0,32%) αλλά εξακολουκεί να είναι
χαμθλότερθ του μζςου όρου ςτθν ΕΕ (0,54% του ΑΕΥ) καταδεικνφοντασ τθν ανάγκθ για
περαιτζρω ενίςχυςι τθσ.
Χφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν ενεργοποίθςθσ, θ Ξυπριακι Δθμοκρατία προωκεί ςειρά
άμεςων μζτρων με ςκοπό να καταςτοφν οι ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ πιο
ςτοχευμζνεσ και αποτελεςματικζσ κακϊσ επίςθσ και μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
ανεργίασ των νζων. Θ δθμιουργία ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των
ενεργθτικϊν πολιτικϊν που εφαρμόηονται για τθν ανεργία των νζων αλλά και για τισ
ενεργθτικζσ πολιτικζσ γενικότερα, αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για το ςχεδιαςμό και τθν
αποτελεςματικι εφαρμογι των πολιτικϊν αυτϊν.
Θ φπαρξθ ενόσ Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ καταγραφισ και ςφηευξθσ κενϊν κζςεων και
αιτιςεων εργαςίασ και θ ικανοποιθτικι παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν δεικτϊν αποτελεί
επίςθσ παράγοντα που κα υποβοθκιςει ςτθν εφαρμογι των κατάλλθλων πολιτικϊν
ενεργοποίθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ φπαρξθ μιασ αποτελεςματικισ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ με εμπειρία και
κατάλλθλα εργαλεία κα ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ των μεγάλων προβλθμάτων που
παρατθροφνται ςτθν αγορά εργαςίασ. Υαρόλα αυτά θ Ωπθρεςία αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ
προκλιςεισ κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ ςτον αρικμό των εγγεγραμμζνων ανζργων.
Για αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του αυξθμζνου αρικμοφ των ανζργων που
εγγράφονται ςτα μθτρϊα τθσ ΔΩΑ προωκείται θ ενίςχυςθ τθσ ΔΩΑ οφτωσ ϊςτε να μπορζςει
να διαχειριςτεί αποτελεςματικά τθν αυξθμζνθ ειςροι των ανζργων.
Θ ςυγκζντρωςθ τθσ διαχείριςθσ των προγραμμάτων των ενεργθτικϊν πολιτικϊν και ο
ςυντονιςμόσ μεταξφ όλων των αρμόδιων φορζων αποτελεί ςθμαντικι προοπτικι βελτίωςθσ
του ςυςτιματοσ και περαιτζρω ανάπτυξθσ του. Ψο νζο ςφςτθμα κοινωνικισ ευθμερίασ, ςτα
πλαίςια του οποίου κα παραχωρείται το ελάχιςτο εγγυθμζνο ειςόδθμα αναμζνεται να τεκεί
ςε εφαρμογι τον Λοφλιο του 2014. Σ ςυντονιςμόσ μεταξφ των φορζων που εμπλζκονται
ςτθν καταβολι του ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ και ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογι
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των ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ κα ενιςχυκεί με τθν ειςαγωγι ενόσ
μθχανογραφθμζνου ςυςτιματοσ.
Για τθν εφαρμογι τθσ φςταςθσ ‘‘Εγγφθςθ για τθ Νεολαία‘‘ (Youth Guarantee), θ Ξυπριακι
Δθμοκρατία ζχει καταρτίςει ειδικό Χχζδιο Δράςθσ για τουσ νζουσ θλικίασ 15-24 ετϊν οι
οποίοι βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ. Ψο Χχζδιο Δράςθσ για τθν
‘‘Εγγφθςθ για τθ Νεολαία‘‘ αποτελεί ’‘υποςφνολο’’ ενόσ γενικότερου Χχεδίου για τθν
Απαςχόλθςθ των Ρζων, το οποίο περιλαμβάνει παρόμοιεσ δράςεισ και το όριο κάλυψθσ του
επεκτείνεται για τισ θλικίεσ μζχρι 29 ετϊν. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτον επαγγελματικό
προςανατολιςμό των νζων και ςτθ διαςφνδεςι τθσ ςυμβουλευτικισ με τισ ανάγκεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ, μζςω ενόσ ςυςτιματοσ ςυντονιςμοφ των αρμόδιων Ωπθρεςιϊν του
κράτουσ. Επιπρόςκετα, κα προωκθκοφν δράςεισ για ανάπτυξθ και βελτίωςθ των
δεξιοτιτων των νζων κακϊσ και τοποκετιςεισ ςε επιχειριςεισ για απόκτθςθ εργαςιακισ
πείρασ. Υαράλλθλα κα προωκθκοφν μζτρα για επιδότθςθ τθσ απαςχόλθςθσ των νζων
κακϊσ και κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Χθμειϊνεται ότι, θ
αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων, με ζμφαςθ ςτθν πρακτικι άςκθςθ ςε εταιρείεσ και
τθν προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ αποτελεί ειδικι για τθ χϊρα ςφςταςθ του
ςυμβουλίου για το ΕΠΥ 2012.
Τςον αφορά ςτα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ,
προωκείται θ ειςαγωγι ενοποιθμζνου μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ μεταξφ του Ψμιματοσ
Εργαςιακϊν Χχζςεων, των Ωπθρεςιϊν Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων και του Ψμιματοσ
Εςωτερικϊν Υροςόδων (φόροσ ειςοδιματοσ). Υαράλλθλα το ΩΕΞΑ, ωσ αρμόδια αρχι, κα
προβαίνει ςε πικανζσ τροποποιιςεισ του νομικοφ πλαιςίου και βελτιϊςεισ του τρόπου
ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων Ωπθρεςιϊν εκεί που κρίνεται αναγκαίο.
Ψζλοσ, θ διάρκρωςθ του ανκρωπίνου κεφαλαίου ςτθν Ξφπρο με ςθμαντικό ποςοςτό
εργατικοφ δυναμικοφ να κατζχει αυξθμζνα προςόντα αποτελεί παράγοντα που μπορεί να
ςυμβάλει ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013
ςυγχρθματοδοτικθκαν από το ΕΞΨ Χχζδια Χορθγιϊν τα οποία ςυνζβαλαν ςτθ δθμιουργία
νζων κζςεων εργαςίασ. Θ οικονομικι κρίςθ όμωσ ανζτρεψε όλα τα δεδομζνα ςτο χϊρο τθσ
αγοράσ εργαςίασ με αποτζλεςμα να προωκθκοφν νζα ζκτακτα Χχζδια. Ψθν περίοδο 20092013 υλοποιικθκαν (ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ των πολιτικϊν ενεργοποίθςθσ) 21 μζτρα
ενεργθτικϊν πολιτικϊν εκ των οποίων 8 επιδοτοφμενα προγράμματα απαςχόλθςθσ
(ακροιςτικισ δθμόςιασ δαπάνθσ €55.3εκ.), 5 προγράμματα κατάρτιςθσ (€18.2εκ. δθμόςιασ
δαπάνθσ) και 3 προγράμματα απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (€28εκ. δθμ. δαπάνθσ). Ψα
υπόλοιπα πζντε περιελάμβαναν παρεμβάςεισ για τθν πρόςλθψθ ατόμων με αναπθρία ςτον
δθμόςιο τομζα, τθν αυτοαπαςχόλθςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, τθ δθμιουργία ενόσ νζου
ςυςτιματοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αναπθρίασ και τθν επιχοριγθςθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ
φροντίδασ για τθ διευκόλυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν.
Ψα μζτρα των ενεργθτικϊν πολιτικϊν ςτόχευαν αρχικά ςε ανζργουσ γενικά με ςτόχο τθ
διευκόλυνςθ τθσ ειςόδου ι επιςτροφισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, ςταδιακά ωςτόςο
απζκτθςαν ειδικότερθ ςτόχευςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, όπωσ οι νζοι, οι εργαηόμενοι
μεγαλφτερθσ θλικίασ, οι γυναίκεσ, οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα με αναπθρία και οι
30

ευάλωτεσ ομάδεσ. Τλεσ οι παρεμβάςεισ ενεργθτικϊν πολιτικϊν υλοποιικθκαν με
διαδοχικζσ προςκλιςεισ μικρισ διάρκειασ, που επζτρεπε ευελιξία και βελτιϊςεισ ανά
πρόκλθςθ ανάλογα με τα αποτελζςματα των προθγοφμενων προςκλιςεων.
Αποφάςεισ πολιτικισ και ο επιχειρθςιακόσ τουσ ςχεδιαςμόσ λαμβάνονται από το
Ωπουργείο Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων και εγκρίνονται από το Ωπουργικό
Χυμβοφλιο. Σ γενικόσ ςυντονιςμόσ αςκείται επίςθσ από το Ωπουργείο Εργαςίασ και
Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ενϊ θ εφαρμογι υλοποιείται από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ του
Ωπουργείου και άλλων φορζων (π.χ. ΑνΑΔ, ΞΕΥΑ κλπ). Ψθν ίδια ςτιγμι, ςτθ Δθμόςια
Ωπθρεςία Απαςχόλθςθσ (ΔΩΑ) είχε ανατεκεί ο ρόλοσ του εςτιακοφ ςθμείου μεταξφ όλων
των φορζων υλοποίθςθσ, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ςυνεργειϊν. Σ ςυντονιςμόσ ςε
επιχειρθςιακό επίπεδο αςκείται μζςω τθσ Πονάδασ ΕΞΨ του Ωπουργείου Εργαςίασ και
Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων , λόγω τθσ ανάγκθσ για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ,
δοκζντοσ ότι τα περιςςότερα από τα μζτρα που προωκοφνται ςυγχρθματοδοτοφνται από το
ΕΞΨ.
Θ ςυνολικι επαναξιολόγθςθ των πολιτικϊν ενεργοποίθςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ (2013)
ανζδειξε τα ιςχυρά ςθμεία και τισ βαςικζσ προκλιςεισ για τθν επόμενθ προγραμματικι
περίοδο. Σι πολιτικζσ ενεργοποίθςθσ ςτθν Ξφπρο χαρακτθρίηονται από το πλεονζκτθμα τθσ
υψθλισ ποιότθτασ επαγγελματικισ ικανότθτασ και τθ χριςθ προςαρμοηόμενων
διαγνωςτικϊν εργαλείων ςταδιακά βελτιοφμενων. Σι παρεμβάςεισ που επελζγθςαν
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα του άνεργου πλθκυςμοφ, ενϊ τα εξατομικευμζνα
προγράμματα απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ. Υολλά δε από τα μζτρα
ενεργοποίθςθσ ςτοχεφουν άνεργουσ νζουσ που είναι μία από τισ ομάδεσ που πλιττονται
περιςςότερο από τθν κρίςθ.
Υρόςκετα κατά τθν περίοδο 2007-2013 προωκικθκε θ ενίςχυςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ οφτωσ ϊςτε να αςκεί πιο αποτελεςματικά το ςθμαντικό
ρόλο που διαδραματίηει ςτο ςχεδιαςμό, αξιολόγθςθ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ
απαςχόλθςθσ. Χτα πλαίςια του ζργου αυτοφ επεκτάκθκε το δίκτυο τθσ ΔΩΑ και
αναβακμίςτθκαν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τον πολίτθ. Ωςτόςο θ αφξθςθ του
αρικμοφ των ανζργων που εξυπθρετοφνται από τθ Δθμόςια Ωπθρεςία Απαςχόλθςθσ (από
15.500 το 2009 ςε 45.000 το 2013) και θ μείωςθ του προςωπικοφ τθσ τθν ίδια περίοδο
(ζνεκα του moratorium ςτθν πλιρωςθ κενϊν κζςεων ςτο δθμόςιο τομζα) περιορίηει τθν
αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων. Υαράλλθλα, διαπιςτϊκθκε θ ζλλειψθ μιασ
ςυνεχοφσ και ενιαίασ μεκόδου αξιολόγθςθσ για όλα τα προγράμματα ςε ςυνδυαςμό με τθν
απουςία κεντρικοφ πλθροφοριακοφ εργαλείου που κακιςτά ιδιαίτερα δυςχερι τθ ςυνολικι
αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ ενεργθτικϊν πολιτικϊν, ενϊ αναδεικνφεται θ ανάγκθ
ενίςχυςθσ διυπουργικοφ ςυντονιςμοφ ςτθ χάραξθ των πολιτικϊν ενεργοποίθςθσ για
μεγιςτοποίθςθ αποτελεςμάτων και τθν αποφυγι κατακερματιςμοφ παρεμβάςεων.
Εκπαίδευςθ και Επαγγελματικζσ Δεξιότθτεσ – Δια Βίου Μάκθςθ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ εκπαίδευςθ ςτθν Ξφπρο κεωρείται τομζασ με ικανοποιθτικά αποτελζςματα, αλλά και
ςθμαντικζσ προκλιςεισ. Χαρακτθρίηεται από υψθλά ποςοςτά ολοκλιρωςθσ τθσ
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δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (>90%) και μειωμζνα ποςοςτά πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του
ςχολείου (χαμθλότερο του αντίςτοιχου τθσ Ε.Ε). Υαράλλθλα, καταγράφονται υψθλά
ποςοςτά αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ειδικά ςτισ θλικίεσ 30-34 όπου το ποςοςτό
προςεγγίηει το 50% και είναι υψθλότερο από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε, καλφπτοντασ τουσ
εκνικοφσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτο ΕΠΥ για τθ Χτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020».
Ψο κυριότερο πρόβλθμα του τομζα εςτιάηεται ςτθ διαςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ, όπου καταγράφονται ανιςοςκζλειεσ δεξιοτιτων.
Ψο πρόβλθμα εςτιάηεται ιδιαίτερα, ςτθν Ψεχνικι και Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, όπου το
ποςοςτό των νζων που παρακολουκεί μακιματα Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
ςτθν Ξφπρο είναι πολφ χαμθλότερο από το μζςο όρο των χωρϊν τθσ ΕΕ, καταγράφοντασ
περιοριςμζνο ενδιαφζρον κυρίωσ λόγω των προςφερόμενων ειδικοτιτων, ςε ςυνδυαςμό
με τισ προοπτικζσ μελλοντικισ εφρεςθσ εργαςίασ. Ψο 2012 μόλισ το 20,7% των αγοριϊν που
είχαν εγγραφεί ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρακολοφκθςαν μακιματα Ψεχνικισ και
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (μζςοσ όροσ 56,6% για τθν ΕΕ) και 4,3% των κοριτςιϊν (46,3%
για τθν ΕΕ). Χφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία, το ποςοςτό μακθτϊν που εγγράφθκε ςτισ
Ψεχνικζσ Χχολζσ το 2013, ανιλκε περίπου ςτο 20% από 12,7% το 2011, γεγονόσ που
καταδεικνφει τθν ανάγκθ για βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ
παρεχόμενθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ξφπρο, οφτωσ ϊςτε να
εξυπθρετιςει τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ των νζων και τισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ ςε τεχνικά
επαγγζλματα.
Ξατά το ςχολικό ζτοσ 2011 – 2012, ποςοςτό 78% των αποφοίτων δευτεροβάκμιασ
εκπαίδευςθσ ςυνζχιςαν τισ ςπουδζσ τουσ ςε Λδρφματα Ανϊτερθσ ι Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ,
ενϊ ςφμφωνα με τθν Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ (3ο Ψρίμθνο του 2013) οι
απαςχολοφμενοι ςε επαγγζλματα ανωτζρου επιπζδου αντιςτοιχοφν μόλισ ςτο 36%. Θ
ανιςοςκζλεια τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ενιςχφεται
περιςςότερο και από τθν επιλογι κλάδων ςπουδϊν με περιοριςμζνεσ προοπτικζσ
απαςχόλθςθσ. Επιπρόςκετα, θ οικονομία, κάτω από τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, δεν παράγει
ποιοτικζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςε τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ που να
απευκφνονται ςε απόφοιτουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ αδυναμία αυτι προεκτείνεται
και ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό των νζων κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ τουσ,
γεγονόσ που καταδεικνφει τθν ανάγκθ για βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και τθσ ςτόχευςθσ του
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ / ςυμβουλευτικισ και τθ διαςφνδεςι του με τισ
υπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ που παρζχονται από τουσ Χυμβοφλουσ Απαςχόλθςθσ τθσ ΔΩΑ.
Επιπρόςκετα, οι απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρουςιάηουν ζνα από τα
χαμθλότερα ποςοςτά απαςχόλθςθσ ςτθν ΕΕ (76,7% ςτθν Ξφπρο ζναντι μζςου όρου τθσ ΕΕ,
82,7%), ενϊ ειδικότερα το ποςοςτό απαςχόλθςθσ των νζων πτυχιοφχων ςτα μακθματικά,
τισ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία είναι από τα χαμθλότερα ςτθν ΕΕ. Χθμειϊνεται ότι, ςτουσ
αποφοίτουσ χαμθλότερων βακμίδων (ISCED 0-2 & 3-4) το πρόβλθμα αμβλφνεται, με
ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.
Ωσ αποτζλεςμα των πιο πάνω θ ανεργία μεταξφ των νζων είναι μεγαλφτερθ ςε άτομα με
χαμθλι και υψθλι μόρφωςθ από ότι ςε άτομα με μεςαίο επίπεδο εκπαίδευςθσ (τα
ποςοςτά ανεργίασ για τα άτομα με χαμθλι ειδίκευςθ και των αποφοίτων τριτοβάκμιασ
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είναι μεγαλφτερα του 30%) γεγονόσ που παρουςιάηει αναντιςτοιχία μεταξφ των εκροϊν του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ οποία χαρακτθρίηεται
από τισ πολφ μικρζσ (ςυχνά οικογενειακζσ) και τισ μικρζσ επιχειριςεισ, που αδυνατοφν να
απορροφιςουν τον ολοζνα αυξανόμενο αρικμό νζων αποφοίτων τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Χε ςχζςθ με τθ Δια Βίου Πάκθςθ, κατά τθν τελευταία δεκαετία ζχει αυξθκεί ςθμαντικά το
ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε προγράμματα δια βίου μάκθςθσ (από 3,4% το 2001 ςε 7,4% το
2012). Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι το γεγονόσ ότι, ςφμφωνα με τθν ζρευνα PIAAC του 2013,
μεγάλο ποςοςτό του πλθκυςμοφ, περίπου ζνασ ςτουσ τζςςερισ, χαρακτθρίηεται ωσ
ψθφιακά αναλφάβθτοσ, γεγονόσ που αναδεικνφει μια ςθμαντικι αδυναμία του εργατικοφ
δυναμικοφ ςτο τομζα.
Λδιαίτερα ςθμαντικό κρίνεται, ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι του Χυςτιματοσ
Επαγγελματικϊν Υροςόντων (ΧΕΥ) ςτθν Ξφπρο. Ιδθ ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικόσ αρικμόσ
Υεριγραμμάτων Επαγγελματικϊν Υροςόντων (ΥΕΥ), ενϊ ξεκίνθςαν οι πιςτοποιιςεισ
γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το υπό διαμόρφωςθ Εκνικό Υλαίςιο
Υροςόντων.
Ζνα από τα βαςικότερα διαρκρωτικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ Ξυπριακι Γεωργία
είναι το πολφ χαμθλό ποςοςτό των γεωργϊν που διακζτουν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και
κατάρτιςθ. Πε βάςθ δφο παραμζτρουσ που είναι θ δθμογραφικι γιρανςθ των
απαςχολοφμενων ςτθν γεωργία και το εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων των αγροτικϊν
περιοχϊν μπορεί να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ των
απαςχολοφμενων ςτθν γεωργία υπολείπεται του μζςου επιπζδου εκπαίδευςθσ του
πλθκυςμοφ τθσ Ξφπρου.
Θ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ ςτουσ γεωργοφσ δφναται να καλφπτει περιβαλλοντικά κζματα
περιλαμβανομζνθσ και ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν μείωςθ εκπομπϊν από αιροφμενα
ςωματίδια (PM) και Αμμωνία (ΡΘ3) (π.χ. καλφτερθ διαχείριςθ λυμάτων, ορκολογικι χριςθ
λιπαςμάτων και αποφυγι τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ).
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Θ εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα οικοδομθκεί
μεςοπρόκεςμα θ αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ, για τθ ςτιριξθ δραςτθριοτιτων με υψθλό
δυναμικό ανάπτυξθσ και υψθλι προςτικζμενθ αξία.
Θ αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου (εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ) που ιδθ
εφαρμόηεται, ιδιαίτερα μζςα από τα Ρζα Αναλυτικά Υρογράμματα τθσ Πζςθσ Γενικισ
Εκπαίδευςθσ, κακϊσ τθν ειςαγωγι του κεςμοφ του Σλοιμερου Χχολείου και τα
προγράμματα ςπουδϊν ςτα Πεταλυκειακά Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ, παρζχει τισ βάςεισ για περεταίρω εκςυγχρονιςμό του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ και τθν ςφνδεςθ με τισ ανάγκεσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ.
Χθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ ςυνζχιςθ εφαρμογι τθσ Ρζασ Χφγχρονθσ Πακθτείασ θ
οποία αποτελεί εναλλακτικι μορφι τεχνικισ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των νζων.
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Πζςω τθσ Πακθτείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναβάκμιςθ τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ (δευτεροβάκμια και μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) κα
ενιςχυκεί θ ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τισ τρζχουςεσ και μελλοντικζσ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, ειδικότερα όςον αφορά ςε τεχνικά επαγγζλματα ςε
παραδοςιακοφσ τεχνικοφσ κλάδουσ αλλά και ςε αναδυόμενουσ τομείσ τθσ οικονομίασ που
ςχετίηονται κυρίωσ με τισ προοπτικζσ τθσ μελλοντικισ εκμετάλλευςθσ των
υδρογονανκράκων, τθν πράςινθ και τθ γαλάηια οικονομία, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, κλπ.
Υαράλλθλα, με τθν εφαρμογι τθσ Πακθτείασ και τθν αναβάκμιςθ τθσ Ψεχνικισ
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ
διαρροισ και κατ’ επζκταςθ τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ευάλωτων
ομάδων μακθτϊν. Θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε δεξιότθτεσ κα ενιςχυκεί
περιςςότερο και μζςω πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε
επιχειριςεισ.
Χτα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, και
κατόπιν των ειδικϊν για τθ χϊρα ςυςτάςεων του Χυμβουλίου για το ΕΠΥ 2012για βελτίωςθ
των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ του
κινθτικότθτασ προσ δραςτθριότθτεσ με υψθλό δυναμικό ανάπτυξθσ και υψθλι
προςτικζμενθ αξία, κα προωκθκοφν προγράμματα κατάρτιςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ ςε
τομείσ που παρουςιάηουν μελλοντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ, όπωσ π.χ.
το φυςικό αζριο, θ πράςινθ και θ γαλάηια οικονομία, οι Ψεχνολογίεσ Υλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν κ.α.
Επιςθμαίνεται ότι, για κάλυψθ των κενϊν που καταγράφονται ςε κζματα κατάρτιςθσ του
εργατικοφ δυναμικοφ που κατοικεί ςε περιοχζσ τθσ υπαίκρου και ςε περιοχζσ αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ και απαςχολείται ςτον πρωτογενι τομζα τθσ γεωργίασ και αλιείασ, κα
προωκθκοφν ςχετικζσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ εκνικισ Χτρατθγικισ για τθ Δια
Βίου Πάκθςθ, αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ περαιτζρω εμπζδωςθσ τθσ κουλτοφρασ για
δια βίου μάκθςθ ςτον αγροτικό και αλιευτικό κόςμο και εντάςςοντασ ςτο πλαίςιο τθσ και
δράςεισ με ερευνθτικό και καινοτόμο χαρακτιρα, όπωσ π.χ. κατάρτιςθ μζςω διαδικτφου.
Ειδικότερα όςον αφορά τον τομζα τθσ γεωργίασ υπάρχουν δυνατότθτεσ επζκταςθσ τθσ
κατάρτιςθσ και τθσ ενθμζρωςθσ ςε κζματα προϊκθςθσ και τοποκζτθςθσ των προϊόντων
ςτισ αγορζσ και τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Τςον αφορά τθν πιςτοποίθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων, ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Υλαιςίου
Υροςόντων, κα προωκθκεί θ αναβάκμιςθ και επζκταςθ του Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν
Υροςόντων οφτωσ ϊςτε να περιλθφκοφν νζα επαγγζλματα που κα δθμιουργθκοφν ςε
αναδυόμενουσ τομείσ τθσ οικονομίασ (π.χ. ενζργεια, πράςινθ και γαλάηια οικονομία,
φυςικό αζριο), τα οποία προκφπτουν από τα αποτελζςματα των προβλζψεων για τισ
προοπτικζσ απαςχόλθςθσ. Χθμειϊνεται, ότι θ επικφρωςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και
ικανοτιτων, που αποκτϊνται εκτόσ του επίςθμου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ (μζςω μθ
τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ), μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ,
ςτθν προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ, ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ ατόμων που μειονεκτοφν
κοινωνικοοικονομικά ι που δεν διακζτουν εξειδίκευςθ, κακϊσ επίςθσ ςτθν τόνωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Χφςταςθ τθσ
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Ε.Ε (Δεκζμβριοσ 2012), επιτάςςει τθν ανάπτυξθ ςχετικοφ μθχανιςμοφ επικφρωςθσ τθσ μθ
τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 προωκικθκε θ
πιλοτικι εφαρμογι τθσ Νζασ φγχρονθσ Μακθτείασ ωσ εναλλακτικοφ τρόπου εκπαίδευςθσ
και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των μακθτϊν που εγκαταλείπουν το επίςθμο ςφςτθμα
εκπαίδευςθσ, με παράλλθλθ ςτόχευςθ ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ ςε
τεχνικό/επαγγελματικό προςωπικό. Θ εφαρμογι τθσ εν λόγω παρζμβαςθσ παρουςίαςε
ςθμαντικι κακυςτζρθςθ όςον αφορά ςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, θ οποία ςε
ςυνδυαςμό με ςειρά διοικθτικϊν προβλθμάτων και άλλων κακυςτεριςεων (πχ
κακυςτερθμζνθ εφρεςθ κτθριακϊν εγκαταςτάςεων), επθρζαςε αρνθτικά τα αναμενόμενα
αποτελζςματα, γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται και ςτθ δραματικι μείωςθ του
προχπολογιςμοφ του ζργου. Θ μζχρι ςιμερα εφαρμογι τθσ ΡΧΠ ζχει ςυμβάλει ςτθν
ανάδειξθ διαφόρων κατθγοριϊν δυςχερειϊν ςτθν υλοποίθςθ, τα οποία ιδθ ζχουν λθφκεί
υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό τθσ παρζμβαςθσ για τθν περίοδο 2014-2020 και τον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ του (ενδεικτικά αναφζρεται θ άμεςθ εφρεςθ κτθριακϊν υποδομϊν οι οποίεσ
κα ςτεγάςουν τθ μακθτεία για τα επόμενα ζτθ, κακϊσ και θ προμικεια του ςχετικοφ
εξοπλιςμοφ).
Υροωκικθκε επίςθσ θ πιλοτικι εφαρμογι του ζργου διαςφνδεςθσ τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ μζςω των Γραφείων Διαςφνδεςθσ που λειτοφργθςαν
ςε 6 (Δθμόςια και Λδιωτικά) Υανεπιςτθμιακά Λδρφματα, ςυμβάλλοντασ ςτθν προςπάκεια
μείωςθσ τθσ ανιςοςκζλειασ που παρατθρείται μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ δεξιοτιτων
ςτθν αγορά εργαςίασ. Σι εμπειρίεσ από τθ λειτουργία των γραφείων, κακϊσ και τα
μεκοδολογικά εργαλεία που αναπτφχκθκαν, αναμζνεται να αξιοποιθκοφν τθ νζα
προγραμματικι περίοδο, αποτελϊντασ τθ βάςθ τθσ προςπάκειασ περαιτζρω ςφνδεςθσ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τον επιχειρθματικό κόςμο.
Επιπρόςκετα, υλοποιικθκε το Υρόγραμμα κατά τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου,
τθσ ςχολικισ αποτυχίασ και τθσ παραβατικότθτασ ςε Ηϊνεσ Εκπαιδευτικισ Υροτεραιότθτασ
(ΗΕΥ) μζςω εξειδικευμζνθσ ςτιριξθσ ςε ςχολεία που βρίςκονται ςε υποβακμιςμζνεσ
περιοχζσ και ςτα οποία ςυγκεντρϊνονται ευάλωτεσ ομάδεσ μακθτϊν και καταγράφονται
αυξθμζνοι δείκτεσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ, ςχολικισ αποτυχίασ, κλπ. Ψο ζργο αυτό είχε
πολλαπλαςιαςτικά κετικά αποτελζςματα ςυμβάλλοντασ ςτθ κοινωνικι ςυνοχι και ςτθ
διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ των οικογενειϊν των μακθτϊν. Ωσ προσ το
ςκζλοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ του εργατικοφ δυναμικοφ προωκικθκαν
παρεμβάςεισ εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςυμβάλλοντασ
ςτθ ςφηευξθ τθσ αγοράσ εργαςίασ με τισ δεξιότθτεσ του εργατικοφ δυναμικοφ. Χτα πλαίςια
αυτά προωκικθκε θ Μδρυςθ και Οειτουργία Πεταλυκειακϊν Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ (ΠΛΕΕΞ), ωσ ενδιάμεςο ςτάδιο μεταξφ δευτεροβάκμιασ και
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ενιςχφοντασ τισ δεξιότθτεσ του εργατικοφ δυναμικοφ μζςα από
τθ ςυμμετοχι του ςτθ διά βίου μάκθςθ.
Υαράλλθλα, αναπτφχκθκε το Χφςτθμα Επαγγελματικϊν Υροςόντων, για τθν πιςτοποίθςθ
γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςφμφωνα με το οποίο αναμζνεται ότι ςτθν περίοδο
2007-2013 κα ετοιμαςτοφν περιςςότερα από 70 Επαγγελματικά Υεριγράμματα, ενϊ κα

35

πιςτοποιθκεί ικανόσ αρικμόσ εργαηομζνων. Θ επζκταςθ του Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν
προςόντων κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο είναι αναγκαία ϊςτε να υπερπθδθκοφν οι
όποιεσ δυςκολίεσ καταγράφθκαν κατά τθν πιλοτικι εφαρμογι του ζργου και να μπορζςει
να ολοκλθρωκεί θ ςυνολικι ςτρατθγικι του υπό διαμόρφωςθ Εκνικοφ Υλαιςίου
Υροςόντων.
Από τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007-2013 διαπιςτϊκθκε ότι θ
παρεχόμενθ εκπαίδευςθ επικεντρϊκθκε ςτουσ νζουσ γεωργοφσ ενϊ τα προγράμματα
κατάρτιςθσ εςτιάςτθκαν ςε κζματα γεωργικϊν πρακτικϊν παραγωγισ. Χτθ νζα
προγραμματικι περίοδο κα επιδιωχκεί θ διεφρυνςθ τόςο των παρεχόμενων προγραμμάτων
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ όςο και των επωφελοφμενων ομάδων.
Κοινωνικι Ζνταξθ / Ενςωμάτωςθ και Καταπολζμθςθ τθσ Φτϊχειασ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Σι δείκτεσ που επιμετροφν τισ ειςοδθματικζσ ανιςότθτεσ και τα επίπεδα φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν Ξφπρο (κοινωνικοί δείκτεσ), παρά τθ βελτίωςθ που είχαν
ςθμειϊςει τθν προθγοφμενθ δεκαετία, άρχιςαν να παρουςιάηουν ςταδιακι κάμψθ,
αντικατοπτρίηοντασ τθν επιδείνωςθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, ωσ
αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ και του αυςτθροφ δθμοςιονομικοφ πλαιςίου που
απαιτείται από το Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ. Χυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το δείκτθ S80/S20,
θ ανιςοκατανομι του ειςοδιματοσ αυξικθκε ςτο 4,7 το 2012 από 4,5 το 2010, ζναντι 5,1
που ιταν το 2012 ςτθν ΕΕ27. Αντίςτοιχα, ο ςυντελεςτισ Gini αυξικθκε ςτο 31% το 2012 από
29,8% το 2010, ζναντι 30,6% που ιταν το 2012 ςτθν ΕΕ27.Τςον αφορά ςτο δείκτθ που
μετρά τθ φτϊχεια λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςοβαρι υλικι υςτζρθςθ, τα παιδιά κάτω των 18
ετϊν αποτελοφν τθν πιο ευάλωτθ ομάδα πλθκυςμοφ, αφοφ το ςχετικό ποςοςτό αυξικθκε
ςτο 18,1% το 2012 από 10,9% το 2010, ζναντι 10% ςτθν ΕΕ το 2011.Ειδικότερα, οι γυναίκεσ
θλικίασ πζραν των 65 ετϊν αντιμετωπίηουν εντονότερα τον κίνδυνο φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, αφοφ το ςχετικό ποςοςτό διαμορφϊνεται ςτο 37,9% ενϊ για τουσ
άνδρεσ ςτο 28% ζναντι 22,2% και 16,4% αντίςτοιχα που ιταν ο μζςοσ όροσ ςτθν ΕΕ.
Χτο Εκνικό Μεταρρυκμιςτικό Πρόγραμμα (ΕΠΥ) τθσ Ξφπρου ζχει τεκεί ωσ εκνικόσ ςτόχοσ θ
μείωςθ του αρικμοφ των ατόμων που κινδυνεφουν από τθ φτϊχεια και τον κοινωνικό
αποκλειςμό κατά 27.000 ανκρϊπουσ ι το ποςοςτό των ατόμων που κινδυνεφουν από τθ
φτϊχεια και τον κοινωνικό αποκλειςμό να μειωκεί από 23,3% το 2008, ςε 19,3% μζχρι το
2020.
Ψο 2012, περίπου το ζνα τζταρτο του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ξφπρου ιταν ςε κίνδυνο
φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Υιο ςυγκεκριμζνα, το ποςοςτό των ατόμων που
κινδυνεφουν από τθ φτϊχεια ι τον κοινωνικό αποκλειςμό αυξικθκε ςε 27,1% το 2012
(234.000 άτομα) ζναντι 24.6% το 2011 (197.000 άτομα) και 24.6% το 2010 (188.000 άτομα),
ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτθν ΕΕ27 (24,8% το 2012), αντικατοπτρίηοντασ τθν
επιδείνωςθ των κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα. Ξυρίωσ παρατθρικθκε αφξθςθ
του μεριδίου του πλθκυςμοφ (θλικίασ 0-59) που ηει ςε νοικοκυριά με πολφ χαμθλι ζνταςθ
εργαςίασ (από 4.5% το 2008 ςε 6.4% το 2012) και ακόμα πιο αιςκθτι αφξθςθ του ποςοςτοφ
του πλθκυςμοφ που αντιμετωπίηει ςοβαρι υλικι ςτζρθςθ. Αντίκετα, το ποςοςτό του
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πλθκυςμοφ που ηει κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ μειϊκθκε από 15,9% 2008 ςε 14.7% το
2012.
Σι άνεργοι και οι ςυνταξιοφχοι ςτθν Ξφπρο είναι οι περιςςότερο εκτεκειμζνοι ςτον κίνδυνο
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Σι άνεργοι ζχουν 3,6 και οι ςυνταξιοφχοι
2,8 φορζσ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να βρεκοφν ςε κίνδυνο φτϊχειασ ςε ςφγκριςθ με τα
άτομα που απαςχολοφνται. Ψο μορφωτικό επίπεδο ςχετίηεται κετικά με χαμθλότερο
κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ: ςχεδόν το 40% των ατόμων με χαμθλό μορφωτικό
επίπεδο (δθλαδι επίπεδο ISCED 0-2) διατρζχουν κίνδυνο αποκλειςμοφ ςε ςφγκριςθ με
λιγότερο από το 11% πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Σι κοινωνικζσ μεταβιβάςεισ ζχουν μια αξιοςθμείωτθ επίδραςθ ςτθ μείωςθ του κινδφνου
τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν Ξφπρο. Ψο ποςοςτό του κινδφνου τθσ
φτϊχειασ εξαιρουμζνων των κοινωνικϊν μεταβιβάςεων ιταν 33.3% το 2011 (34.2% το
2012) δθλαδι υπερδιπλάςιο του 14.5% που ιταν θ τιμι του πραγματικοφ δείκτθ το ίδιο
ζτοσ (ςχεδόν υποδιπλαςιάηουν τον κίνδυνο).
Χθμειϊνεται ότι ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ θ κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςτθν
ετοιμαςία ςχεδίου δράςθσ για μεταρρφκμιςθ τθσ επιδοματικισ πολιτικισ του ςυςτιματοσ
ευθμερίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αποδοτικότερθ χριςθ των δθμοςίων πόρων. Χτα
πλαίςια τθσ νζασ κοινωνικισ πολιτικισ προωκείται ο εξορκολογιςμόσ του δθμοςίου
βοθκιματοσ με τθν ειςαγωγι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ οφτωσ ϊςτε να
αποτελεί πζπλο κοινωνικισ προςταςίασ για όςουσ αδυνατοφν να απολαμβάνουν ενόσ
βαςικοφ επιπζδου ηωισ ςε ςχζςθ με τα κίνθτρα που δίνονται για εργαςία. Υροσ το ςκοπό
αυτό απαιτείται θ προϊκθςθ μζτρων για ενεργοποίθςθ των λθπτϊν ελάχιςτου εγγυθμζνου
ειςοδιματοσ και ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ οφτωσ ϊςτε αφενόσ να παρζχεται
βαςικό επίπεδο διαβίωςθσ ςε όςουσ το ζχουν ανάγκθ, αφετζρου να αποτελεί αντικίνθτρο
ςτθ μθ αναηιτθςθ εργαςίασ.
Θ ειςαγωγι τθσ κοινωνικισ οικονομίασ με τθ λειτουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων μποροφν
να αποτελζςουν μζςο για τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ατόμων που αντιμετωπίηουν
εντονότερα τον κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και φτϊχειασ και κατ’ επζκταςθ να
ςυμβάλουν ςτθ κοινωνικι ςυνοχι μζςα από τισ υπθρεςίεσ και αγακά που κα παρζχουν. Χτο
παρόν ςτάδιο μελετάται το νομοκετικό πλαίςιο και εάν κρικεί αναγκαίο κα προωκθκεί θ
κατάλλθλθ προςαρμογι / ρφκμιςθ οφτωσ ϊςτε να διευκολυνκεί θ λειτουργία των
κοινωνικϊν επιχειριςεων και θ πιλοτικι εφαρμογι του κεςμοφ. Υρόςκετα, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ και
όλων των ενδιαφερομζνων φορζων για τα οφζλθ και πλεονεκτιματα του κεςμοφ κακϊσ και
θ ορκι εκπαίδευςθ / κακοδιγθςθ των άμεςα εμπλεκομζνων.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 προωκικθκαν
παρεμβάςεισ με ειδικι ςτόχευςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςυμβάλλοντασ ςτθν
κοινωνικι ενςωμάτωςι τουσ. Σι εν λόγω παρεμβάςεισ αφοροφςαν κυρίωσ ςε προγράμματα
κατάρτιςθσ, απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ και προγράμματα ενεργοποίθςθσ των ατόμων
αυτϊν ςτθν απαςχόλθςθ, αλλά και παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. Σι παρεμβάςεισ
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ςυνζβαλλαν ςτον ςτόχο τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ, κυρίωσ ςτθν κατεφκυνςθ ζνταξθσ
των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ μζςω προγραμμάτων είτε τθσ ΑνΑΔ για αδρανείσ
γυναίκεσ (με ςυνδυαςμό κατάρτιςθσ και απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ) είτε του ΞΕΥΑ
για τθν απαςχόλθςθ ατόμων με ευζλικτεσ ρυκμίςεισ.
Υρόςκετα προωκικθκαν
περιοριςμζνθσ κλίμακασ παρεμβάςεισ ςυμφιλίωςθσ τθσ επαγγελματικισ με τθν
οικογενειακι ηωι με επιδότθςθ υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ (από τισ ΩΞΕ), χωρίσ όμωσ
ςθμαντικά αποτελζςματα, κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ κζςεων εργαςίασ, δεδομζνου ότι θ
ζνταξθ / επανζνταξθ των ωφελουμζνων ςτθν αγορά εργαςίασ αποτελοφςε προαπαιτοφμενο
για τθ ςυμμετοχι τουσ. Λδεατά, ο ςυνδυαςμόσ των παρεμβάςεων των ΩΞΕ με τισ υπόλοιπεσ
παρεμβάςεισ (πχ ευζλικτεσ ρυκμίςεισ), κα είχε ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτθν επίτευξθ τθσ
ςυμφιλίωςθσ οικογενειακισ και επαγγελματικισ ηωισ.
Για τα άτομα με αναπθρία υλοποιικθκε (από το Ψμιμα Εργαςίασ) παρζμβαςθ για τθν
ζνταξθ ςτθν απαςχόλθςθ, χωρίσ όμωσ ιδιαίτερα αποτελζςματα (73 ωφελοφμενοι). Ψο
γεγονόσ αυτό ςυνάδει με τθν γενικι τοποκζτθςθ και των οργανωμζνων φορζων των ΑμεΑ,
ότι δφςκολα ζνα άτομο με αναπθρία, κα δεχκεί να τοποκετθκεί ςε κζςθ εργαςίασ,
απορρίπτοντασ το δθμόςιο βοικθμα.
Για τα άτομα με αναπθρία προωκικθκε θ εφαρμογι του Ρζου
του βακμοφ Αναπθρίασ και Οειτουργικότθτασ, το οποίο όμωσ
πιλοτικά και ςε πιο περιοριςμζνθ ζκταςθ, κυρίωσ λόγω
προςωπικοφ. Βάςει αυτοφ, θ ςτόχευςθ για τθν προγραμματικι
είναι πιο εςτιαςμζνθ.

Χυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ
ουςιαςτικά λειτοφργθςε
αδυναμίασ πρόςλθψθσ
2014-2020 κα πρζπει να

Υγεία
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ Ανιςότθτεσ
Ψο ςφςτθμα υγείασ, παρά το καλό επίπεδο υγείασ του πλθκυςμοφ, εξακολουκεί να
παρουςιάηει ςθμαντικζσ αδυναμίεσ και ςτρεβλϊςεισ. Σι κρατικζσ υπθρεςίεσ υγείασ
αδυνατοφν να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτθ ηιτθςθ με αποτζλεςμα να εξυπθρετείται μόλισ
το 50% των δικαιοφχων και ςθμαντικό μζροσ του πλθκυςμοφ να καταφεφγει ςε αγορά
υπθρεςιϊν ςε ιδιωτικά νοςθλευτιρια. Θ πίεςθ προσ το δθμόςιο τομζα τθσ υγείασ
αναμζνεται να οξυνκεί ακόμθ περιςςότερο, λόγω τθσ επιδείνωςθσ τθσ κατάςταςθσ τθσ
οικονομίασ και τθσ ςυρρίκνωςθσ των οικογενειακϊν προχπολογιςμϊν, με αποτζλεςμα
ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ να ςτρζφεται ςτθν αναηιτθςθ δθμόςιων
υπθρεςιϊν φροντίδασ υγείασ, γεγονόσ που αναμζνεται να επιφζρει δυςμενείσ επιπτϊςεισ
ςτθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Σι αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ υγείασ ςτθν Ξφπρο αντικατοπτρίηονται και ςτθ ςχετικι
ςφςταςθ του Χυμβουλίου τθσ ΕΕ, ςτα πλαίςια τθσ αξιολόγθςθσ του Εκνικοφ
Πεταρρυκμιςτικοφ Υρογράμματοσ (ΕΠΥ) για το 2012, για ολοκλιρωςθ και λειτουργία
χωρίσ κακυςτζρθςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ, με βάςθ ςχετικό χάρτθ πορείασ,
διαςφαλίηοντασ τθν οικονομικι βιωςιμότθτα και τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ.
Επιπλζον, ςτα πλαίςια του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ καταγράφεται ςειρά μζτρων που
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αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτθ βιωςιμότθτα των δαπανϊν υγείασ και ςτθν αποδοτικότερθ
παροχι υπθρεςιϊν δθμόςιασ υγείασ.
ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ
Εκπομπζσ Αερίων του Θερμοκθπίου
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Υαρότι θ Ξφπροσ ςυνειςφζρει μόλισ το 0,2% ςτισ εκπομπζσ αερίων του κερμοκθπίου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζχρι το 2008 ιταν θ χϊρα με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ εκπομπϊν ςε
ςχζςθ με το 1990 (+65%) και είναι ςτισ 10 χϊρεσ με τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ εκπομπϊν
ανά κάτοικο (το 2011 ιταν 10.9 tCO2 e./ κάτοικο για τθν Ξφπρο, ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ ΕΕ
ιταν 9 tCO2 e./ κάτοικο). Χφμφωνα με τθν ετιςια καταγραφι εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου του 2013, θ ςυνειςφορά των τομζων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εκπομπϊν
από τουσ τομείσ εκτόσ του ςυςτιματοσ εμπορίασ εκπομπϊν για το ζτοσ 2011 είναι περίπου
49% από τον τομζα των μεταφορϊν, 16% από τθν γεωργία, 13% από τα απόβλθτα, 14% από
τον οικιακό και τριτογενι τομζα, 5% από τθν βιομθχανία εκτόσ εμπορίασ και 3% από τθν
χριςθ φκοριοφχων αερίων (HFCs και PFCs).
H Ξφπροσ ζχει δεςμευτεί μζςα από το Ξοινοτικό κεκτθμζνο (Απόφαςθ 406/2009/ΕΞ) και τισ
διεκνείσ ςυμφωνίεσ (δεφτερθ περίοδοσ Υρωτοκόλλου του Ξιότο) για μείωςθ των εκπομπϊν
αερίων του κερμοκθπίου από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτουσ τριτογενείσ τομείσ και ςε
μικρζσ βιομθχανίεσ, βιομθχανικζσ διεργαςίεσ, γεωργία και διαχείριςθ αποβλιτων κατά 5%
μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το 2005. Χφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ καταγραφισ εκπομπϊν
του 2013, οι εκπομπζσ το 2011 από τουσ πιο πάνω τομείσ αυξικθκαν κατά 4,2% ςε ςχζςθ με
το 2005.
Υαράλλθλα, ςφμφωνα με τθν τροποποίθςθ του Υρωτοκόλλου του Γκζτεμποργκ1, οι
εκπομπζσ αμμωνίασ από γεωργικά λιπάςματα κα πρζπει να μειωκοφν κατά 10% ζωσ το
2020 ςε ςχζςθ με το 2005.Ψο 2011 οι εκπομπζσ αμμωνίασ ιταν 5,1 kt, ενϊ κατά το ζτοσ
βάςθσ 2005 οι εκπομπζσ ιταν 5,8kt.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Πε βάςθ τα πιο πάνω διαφαίνεται θ δυνατότθτα περαιτζρω μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου κυρίωσ από τουσ τομείσ τθσ θλεκτροπαραγωγισ, των μεταφορϊν και τθσ
γεωργίασ. Χτον τομζα τθσ ενζργειασ (ειδικι αναφορά γίνεται ςτθν υπο -ενότθτα Ενζργεια Ενεργειακι Απόδοςθ-Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, πιο κάτω) διαφαίνονται ιδιαίτερεσ
προοπτικζσ ανάπτυξθσ από τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΑΥΕ και τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ. Χτο τομζα των μεταφορϊν (ειδικι αναφορά γίνεται ςτθν υπό ενότθτα
Μεταφορζσ, πιο πάνω)θ προϊκθςθ του ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων βιϊςιμθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ ςτισ πόλεισ κα ςυμβάλουν ςτθν ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ δθμοςίων
μεταφορϊν και ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν κερμοκθπίου από τον τομζα των μεταφορϊν.

1

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/full%20text/Informal_document_no_17_No23_Consolidated_text_che
cked_DB_10Dec2012_-_YT_-_10.12.2012.pdf
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Πείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα από τον τομζα τθσ γεωργίασ δφναται να
επιτευχκεί μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ μείωςθσ των ρυπογόνων ειςροϊν ςε ςυνδυαςμό με
τθν αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ διοξειδίου του άνκρακα με ενιςχφςεισ ςτθ δαςοκομία.
Ενζργεια - Ενεργειακι Απόδοςθ-Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Ψο ιδιαίτερα υψθλό κόςτοσ τθσ ενζργειασ ςτθν Ξφπρο και το γεγονόσ ότι αποτελεί τθ
μεγαλφτερθ πθγι εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου αποτελοφν τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του ενεργειακοφ τομζα που αποδίδονται ςτθν υπζρμετρθ εξάρτθςθ του
ςτθν ειςαγωγι πετρελαιοειδϊν, τθν αδυναμία ςφνδεςθσ του με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα
λόγω του νθςιωτικοφ χαρακτιρα τθσ χϊρασ, και ςτο μικρό μζγεκοσ τθσ αγοράσ που
αποτρζπει τον ανταγωνιςμό ςτθν εγχϊρια αγορά.
Ψο 2012, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Ωπθρεςίασ Ενζργειασ, τα πετρελαιοειδι ςυνειςζφεραν
95,2% ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ και 72,8% ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ. Ψο
ατφχθμα ςτθ ναυτικι βάςθ Ευάγγελοσ Φλωράκθσ τον Λοφλιο του 2011, που είχε ωσ
ςυνζπεια τθν καταςτροφι μεγάλου μζρουσ του μεγαλφτερου και αποδοτικότερου
θλεκτροπαραγωγοφ ςτακμοφ τθσ Ξφπρου και τθν αναςτολι των εργαςιϊν του, ανζδειξε
εντονότερα τθν εξάρτθςθ του ενεργειακοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ από τισ ειςαγωγζσ
πετρελαιοειδϊν.
Ψα τελευταία ζτθ καταβάλλονται ιδιαίτερεσ προςπάκειεσ για απεξάρτθςθ τθσ οικονομίασ
από το πετρζλαιο κυρίωσ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ διείςδυςθσ των Ανανεϊςιμων Υθγϊν
Ενζργειασ (ΑΥΕ) ςτθν παραγωγι και κατανάλωςθ ενζργειασ, κακϊσ και μζτρων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ – βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. Ψο 2012 το ποςοςτό
ςυνειςφοράσ των ΑΥΕ ςτθν τελικι ακακάριςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ ανιλκε ςτο 7,7%,
ενϊ το 2013 θ θλεκτροπαραγωγι από ΑΥΕ αυξικθκε κατά περίπου 28% ςε ςχζςθ με το
2012.Χθμειϊνεται ότι ο ςχετικόσ ποςοτικόσ ςτόχοσ (ςυνειςφορά ΑΥΕ ςτθν τελικι
ακακάριςτθ κατανάλωςθ ενζργειασ) που τζκθκε ςτο Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό Υρόγραμμα
τθσ Ξφπρου ανζρχεται ςτο 13% μζχρι το 2020. Υρόςκετα, ςτο Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τισ
ΑΥΕ που υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Λοφλιο του 2010, και το οποίο
βρίςκεται υπό ανακεϊρθςθ, τίκεται και ο υποχρεωτικόσ ςτόχοσ για αφξθςθ του ποςοςτοφ
διείςδυςθσ των ΑΥΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ςτισ μεταφορζσ ςτο 10%, μζχρι το 2020.Τςον
αφορά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, για ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ 2012/27/ΕΕ για
τθν ενεργειακι απόδοςθ αλλά και ςτα πλαίςια του 2ου Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν
Ενεργειακι Απόδοςθ που υποβλικθκε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Λοφλιο του 2011, θ
Ξφπροσ ζχει κεςπίςει ενδεικτικό ςτόχο για εξοικονόμθςθ 14,3% ςτθν πρωτογενι
κατανάλωςθ ενζργειασ το 2020 (που αποτελεί και Εκνικό Χτόχο ςτο ΕΠΥ) και εξοικονόμθςθ
10% ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ μζχρι το 2016.Επιπρόςκετα από τα πιο πάνω, για
ςκοποφσ εφαρμογισ των Σδθγιϊν 2012/27/ΕΕ και 2010/31/ΕΕ, θ Ξφπροσ τθν περίοδο 20142020, υποχρεοφται να λάβει νζα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ για παράδειγμα τθν
ενεργειακι αναβάκμιςθ 3% ετθςίωσ του εμβαδοφ των χρθςιμοποιοφμενων ιδιόκτθτων
δθμοςίων κτιρίων, τθν προϊκθςθ τθσ υλοποίθςθσ ζργων ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και
κερμότθτασ υψθλισ απόδοςθσ, τθ διενζργεια ενεργειακϊν ελζγχων, τθν παροχι
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ενεργειακϊν υπθρεςιϊν, τθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ των κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι
κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο κτιριακό απόκεμα κλπ.
Χτθν Ξφπρο τα κτίρια ευκφνονται περίπου για το 30% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και ςε
ςυνδυαςμό με τθν ανάγκθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων που κζτουν οι ςχετικζσ
κοινοτικζσ Σδθγίεσ, θ προϊκθςθ επενδφςεων για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων
αποτελεί προτεραιότθτα τθσ Ξυβζρνθςθσ. Ψο Χχζδιο Δράςθσ για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ
περιλαμβάνει μια ςειρά από μζτρα που αφοροφν, μεταξφ άλλων, επενδφςεισ για
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςε δθμόςια κτίρια, οικίεσ, κτίρια του τριτογενοφσ τομζα και
βιομθχανίεσ, τθν προϊκθςθ ςυμπαραγωγισ υψθλισ απόδοςθσ κλπ. Σ ςτόχοσ
εξοικονόμθςθσ πρωτογενοφσ ενζργειασ το 2012 ιταν 1,58% ενϊ θ πραγματικι
εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ, ςε ςφγκριςθ με το ςενάριο αναφοράσ, ανιλκε ςε
12,34%. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πζραν των μζτρων εξοικονόμθςθσ που λιφκθκαν το 2012,
θ μείωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε επιμζρουσ τομείσ τθσ οικονομίασ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ
κρίςθσ, είχε ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ενεργειακι κατανάλωςθ του 2012. Θ βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ αποδοτικότθτασ τθσ χϊρασ αντικατοπτρίηεται και ςτθ πτωτικι τάςθ που
παρουςιάηει ο δείκτθσ ενεργειακισ ζνταςθσ (πρωτογενισ κατανάλωςθ ενζργειασ ωσ προσ
το ΑΕΥ)που μειϊκθκε ςτο 166,9 το 2012 από 173,6 το 2011 και 176,9 το 2010.
Τςον αφορά τισ ΠΠΕ θ ανάγκθ εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και προϊκθςθσ ΑΥΕ ςτα κτίρια, αλλά και ςτθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και προϊκθςθσ ΑΥΕ ςτθ βιομθχανία και ςτθν επεξεργαςία και αποκικευςθ
προϊόντων.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Δεδομζνου του ψθλοφ ποςοςτοφ ςυνειςφοράσ των κτιρίων ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ,
υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τον τομζα αυτό. Σι
επενδφςεισ ςε παρεμβάςεισ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια κα
δθμιουργιςουν κζςεισ εργαςίασ ςε ειδικευμζνα επαγγζλματα και κα ωκιςουν τθν
κινθτοποίθςθ επενδφςεων ςτο τομζα τθσ κτιριακισ βιομθχανίασ με παράλλθλθ χριςθ
ενεργειακά αποδοτικϊν υλικϊν και τεχνολογιϊν. Υρόςκετα, παρά τθ ςθμαντικι πρόοδο
που ζχει επιτευχκεί ςτθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΑΥΕ, θ Ξφπροσ διακζτει προοπτικζσ για
περαιτζρω αξιοποίθςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ειδικότερα τθσ θλιακισ
ενζργειασ κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ των διαφόρων τεχνολογιϊν αξιοποίθςθσ
τθσ θλιακισ ενζργειασ αλλά και του ςθμαντικοφ θλιακοφ δυναμικοφ που διακζτει θ χϊρα,
που αποτελεί ζνα από τα ψθλότερα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Εντοφτοισ, δεν αποκλείεται θ
αξιοποίθςθ και άλλων ΑΥΕ θ αιολικι ενζργεια, θ βιομάηα/βιοαζριο, θ γεωκερμία, θ
κυματικι ενζργεια και άλλεσ μορφζσ ενζργειασ που κα αναπτυχκοφν τα επόμενα χρόνια.. Θ
ειςαγωγι φυςικοφ αερίου ςτο ενεργειακό μίγμα τθσ χϊρασ αναμζνεται να ςυμβάλει
ςθμαντικά ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου κακϊσ και ςτθ απεξάρτθςθ τθσ οικονομίασ από μία μόνο ενεργειακι πθγι.
Χθμαντικι εξζλιξθ ςτον τομζα αποτζλεςε ο εντοπιςμόσ υδρογονανκράκων ςτθν
Αποκλειςτικι Σικονομικι Ηϊνθ τθσ Ξφπρου μετά από ςχετικζσ ζρευνεσ που διεξιχκθκαν το
2011. Θ κατάλθξθ αυτι διανοίγει νζουσ ορίηοντεσ για τθν κυπριακι οικονομία αφοφ με
ορκολογικζσ αποφάςεισ και επενδφςεισ θ Ξφπροσ κα μποροφςε δυνθτικά μζςο-
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μακροπρόκεςμα να καταςτεί ενεργειακό κζντρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και παράλλθλα
δθμιουργεί ςθμαντικζσ ανάγκεσ, όςον αφορά τθ δθμιουργία των κατάλλθλων υποδομϊν, οι
οποίεσ κα επιτρζψουν τθν αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ πλοφτου τθσ χϊρασ.
Χτον τομζα τθσ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ, το πολφ ψθλό ενεργειακό κόςτοσ ςε
αντιδιαςτολι με τισ δυνατότθτεσ χριςθσ ΑΥΕ (κυρίωσ θλιακι ενζργεια) κρίνεται ωσ ζνασ
κακοριςτικόσ παράγοντασ για να ωκιςει τουσ γεωργοφσ ςτθν επιδίωξθ για τθν μζγιςτθ
δυνατι αποδοτικότθτα τθσ ενεργειακισ χριςθσ. Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν προϊκθςθ
φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ςτθν κτθνοτροφία και γεωργία χωρίσ ωςτόςο να αποκλείεται θ
δυνατότθτα για δράςεισ που αφοροφν βιομάηα και βιοενζργεια. Επιπρόςκετα, ςχετικι
ανάγκθ αλλά και προοπτικι ανάπτυξθσ εντοπίηεται και ςτον τομζα τθσ αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.
Πε βάςθ τα πιο πάνω διαφαίνεται θ ανάγκθ μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου πρωτίςτωσ από τον τομζα τθσ θλεκτροπαραγωγισ, μζςω τθσ ενεργειακισ
απόδοςθσ, τθσ προϊκθςθσ των ΑΥΕ, και τθσ ειςαγωγισ του φυςικοφ αερίου ςτο ενεργειακό
μίγμα τθσ χϊρασ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 υλοποιικθκε
μικρόσ αρικμόσ ζργων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ που αφοροφςαν ςτθν εγκατάςταςθ
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε δθμόςια κτίρια (ςτρατόπεδα, ςχολεία) αυξάνοντασ τθ
δυναμικότθτα παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν
αφξθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των ΑΥΕ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ. Σι παρεμβάςεισ
αυτζσ παρουςίαςαν ιδιαίτερα μεγάλθ ηιτθςθ και ταχείσ ρυκμοφσ υλοποίθςθσ, αποτελϊντασ
τθ βάςθ για τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχου χαρακτιρα παρεμβάςεων κατά τθ νζα
προγραμματικι περίοδο.
Επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ ξθραςία και λειψυδρία εξακολουκοφν να αποτελοφν το βαςικό πρόβλθμα όςον αφορά τισ
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Σι κλιματικζσ μεταβλθτζσ ςτθν Ξφπρο εςτιάηονται
κυρίωσ ςτθν άνοδο τθσ μζςθσ ετιςιασ κερμοκραςίασ και τθ μείωςθ τθσ μζςθσ ετιςιασ
βροχόπτωςθσ, κακϊσ και ςτα εντονότερα και πιο ςυχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.
Χθμειϊνεται ότι οι ποικιλίεσ οι οποίεσ καλλιεργοφνται ςτθν Ξφπρο επιλζγονται με βάςθ τθν
ανκεκτικότθτα τουσ και τθν προςαρμοςτικότθτα τουσ ςτισ ιδιαίτερεσ εδαφοκλιματικζσ
ςυνκικεσ τθσ Ξφπρου.
Χφμφωνα με τισ προβλζψεισ PRECIS για τθ μελλοντικι περίοδο 2021-2050, θ μζςθ ετιςια
κερμοκραςία ςτθν Ξφπρο αναμζνεται να αυξθκεί κατά 1-2 o C ςε ςχζςθ με τθν περίοδο
ελζγχου 1960-1990, ενϊ θ βροχόπτωςθ αναμζνεται να μειωκεί ςε εποχικά επίπεδο και ςε
μικρό βακμό ςε ετιςιο επίπεδο. Επιπλζον, θ μζγιςτθ διάρκεια των περίοδοι ξθραςίασ
(βροχόπτωςθ <0,5 χιλιοςτά) αναμζνεται να αυξθκεί κατά 10 ζωσ 13 θμζρεσ κατά μζςο όρο,
ενϊ οι μζρεσ καφςωνα (κερμοκραςία> 35 ° C) κα αυξθκεί κατά μζςο όρο περίπου 10-30
θμζρεσ ςε ετιςια βάςθ (Υρόγραμμα Life+ CYPADAPT 2011-2014).
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Σι τάςεισ αυτζσ, που καταγράφθκαν τα τελευταία χρόνια, κα ςυνεχίςουν να παρατθροφνται
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Πετεωρολογικισ Ωπθρεςίασ, τισ εκκζςεισ του παγκόςμιου
οργανιςμοφ IPCC και τθ διεκνι βιβλιογραφία. Ωπάρχει πολφ υψθλι βεβαιότθτα ότι πολλζσ
από τισ περιοχζσ που βρίςκονται ςτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου κα υποςτοφν μείωςθ των
επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτινων αποκεμάτων τουσ λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ
(Kundzewicz et al., 2007).Σι βροχοπτϊςεισ αποτελοφν τον μοναδικό φυςικό πόρο νεροφ
ςτθν Ξφπρο, εφόςον ςτο νθςί υπάρχουν μόνο εποχικζσ λίμνεσ και ποταμοί. Χε ςυνδυαςμό
με άλλεσ κλιματικζσ αλλαγζσ που είναι ιδθ ορατζσ ςτθ χϊρα, όπωσ οι δαςικζσ πυρκαγιζσ, θ
εγκατάλειψθ γεωργικισ γθσ, οι χαμθλζσ αποδόςεισ των καλλιεργειϊν, θ διάβρωςθ, θ
ερθμοποίθςθ, θ απϊλεια βιοποικιλότθτασ και το χαμθλό επίπεδο άνκρακα ςτο ζδαφοσ,
ζχουν και κα ςυνεχίςουν να ζχουν αλυςιδωτζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτον άνκρωπο, τα
φυςικά ςυςτιματα και τισ υποδομζσ. Σ νθςιωτικόσ χαρακτιρασ τθσ Ξφπρου και θ
τοποκεςία τθσ ςτθν ευαίςκθτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου τθν κακιςτοφν ακόμθ πιο ευάλωτθ
ςτισ μελλοντικζσ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Σι κφριεσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτον αγροτικό τομζα τθσ Ξφπρου, όπωσ αυτζσ
παρατθρικθκαν κατά το πρόςφατο παρελκόν, είναι θ μειωμζνθ απόδοςθ/παραγωγικότθτα
των καλλιεργειϊν, λόγω τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ νεροφ, οι ηθμιζσ που προκλικθκαν
ςτισ καλλιζργειεσ λόγω ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (καφςωνεσ, χαλάηι κλπ), και θ
μείωςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ (CYPADAPT 2012).
Χτα πλαίςια του προγράμματοσ LifeCYPADAPTγια τθ διαμόρφωςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ
για τθν Υροςαρμογι ςτθν Ξλιματικι Αλλαγι, ζχουν επιςθμανκεί τόςο οι μζχρι τϊρα
επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ οικονομίασ τθσ Ξφπρου όπωσ
ζχουν καταγραφεί, κακϊσ και θ αναμενόμενθ επιδείνωςθ των επιπτϊςεων αυτϊν για τθν
χρονικι περίοδο 2021-2050. Ακολοφκθςε θ εκτίμθςθ τθσ ευπάκειασ και τθσ ικανότθτασ
προςαρμογισ ζντεκα βαςικϊν τομζων τθσ οικονομίασ τθσ Ξφπρου ςτθν κλιματικι αλλαγι,
(ςε μια ποιοτικι προςζγγιςθ παρά ποςοτικι λόγω ζλλειψθσ ςτοιχείων), κακϊσ επίςθσ και θ
επιλογι μζτρων προςαρμογισ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ εκείνων των
επιπτϊςεων που αξιολογικθκαν ωσ καίριασ προτεραιότθτασ για ανάλθψθ δράςθσ.
Θ επιλογι των καταλλθλότερων μζτρων, δράςεων και τεχνικϊν προςαρμογισ ανά τομζα,
ζγινε με τθ χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ πολφ-κριτθριακισ ανάλυςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
μεταξφ τουσ ςυνζργεια και αλλθλοεπίδραςθ.
Ψα πιο πάνω αποτελοφν το περιεχόμενο αντίςτοιχων προςχεδίων προςαρμογισ του κάκε
τομζα τθσ οικονομίασ και των ευάλωτων ομάδων τθσ κοινωνίασ, περιλαμβανομζνων των
αναγκϊν για επιπρόςκετεσ μελζτεσ, που ζχουν εντοπιςκεί, ϊςτε να είναι εφικτόσ ο ςτόχοσ
για μια πιο λεπτομερι και ακριβι αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ του κάκε
τομζα. Χυμπεραςματικά, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ εργαςίασ καταδεικνφουν ότι είναι
ςοβαρζσ οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ που παρατθροφνται διαχρονικά
ςτο φυςικό περιβάλλον του νθςιοφ, με οριηόντιεσ και διατομεακζσ επιδράςεισ ςε βαςικοφσ
τομείσ τθσ οικονομίασ, όπωσ είναι θ υγεία, θ γεωργία και θ κτθνοτροφία, οι υδάτινοι πόροι,
ο τουριςμόσ, τα δάςθ, οι ακτζσ, θ χερςαία και καλάςςια βιοποικιλότθτα, τα οικοςυςτιματα
κ.ά.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
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Θ διαμόρφωςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Υροςαρμογι, θ οποία κα ολοκλθρωκεί τον
Λοφνιο του 2014, κα προςφζρει το ολοκλθρωμζνο πλαίςιο δράςθσ για τθν αποτελεςματικι
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ αλλαγισ του κλίματοσ και των ακραίων
φυςικϊν διαταραχϊν ςτθν Ξφπρο.
Θ ςτρατθγικι αυτι ζχει εντοπίςει μια ςειρά από τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που
επθρεάηονται από τθν κλιματικι αλλαγι, όπωσ είναι θ αλιεία και οι υδατοκαλλιζργειεσ, θ
γεωργία, ο τουριςμόσ και θ ενζργεια, ενϊ ταυτόχρονα επθρεάηονται βαςικοί φυςικοί πόροι,
όπωσ είναι τα φδατα, τα δάςθ, οι παράκτιεσ ηϊνεσ, το ζδαφοσ και θ βιοποικιλότθτα. Πζςα
από τισ δράςεισ που κα προτείνει θ ςτρατθγικι προςαρμογισ αναμζνεται να
αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα που προκαλοφνται από τθν κλιματικι αλλαγι,
δθμιουργϊντασ ζτςι ςυνκικεσ βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ.
Επιπρόςκετα, οι δράςεισ προςαρμογισ κα προςφζρουν νζεσ ευκαιρίεσ για τθν αγορά και
τθν απαςχόλθςθ ςε τομείσ όπωσ οι γεωργικζσ τεχνολογίεσ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
ςιτθρεςίων, θ διαχείριςθ οικοςυςτθμάτων, οι καταςκευζσ και θ διαχείριςθ υδάτων. Σι
επιχειριςεισ κα μποροφν να αποκτιςουν νωρίσ το πλεονζκτθμα του πρωτοπόρου ςτθν
ανάπτυξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ανκεκτικϊν ςτθν κλιματικι αλλαγι, και να
εκμεταλλευτοφν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ.
Θ επζκταςθ των δαςικϊν εκτάςεων κακϊσ και θ αειφόροσ διαχείριςθ των δαςικϊν
εκτάςεων αποτελεί ζνα από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που μποροφν να
ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν. Θ δζςμευςθ άνκρακα ςτα ξυλϊδθ
μζρθ των δαςικϊν δζντρων, θ αποτροπι τθσ υποβάκμιςθ των εδαφϊν που μπορεί να
ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ερθμοποίθςθ κακϊσ και οι προλθπτικζσ δράςεισ αποτροπισ
πυρκαγιϊν αποτελοφν μερικά από τα πολλά παραδείγματα ςυμβολισ τθσ αειφόρου
διαχείριςθσ των δαςϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ και τον μετριαςμό των επιπτϊςεων από τισ
κλιματικζσ αλλαγζσ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Κατά τθν προγραμματικι περίοδο θ κλιματικι αλλαγι δεν
αντιμετωπίςτθκε ςτο βακμό που κα ζπρεπε ωσ εγκάρςιοσ ςτόχοσ που να επθρεάηει
οριηόντια όλεσ τισ υπόλοιπεσ παρεμβάςεισ. τθν νζα προγραμματικι περίοδο, αξιοποιϊντασ
τθν κανονιςτικι πρόνοια για κακοριςμό τθσ κλιματικισ αλλαγισ ωσ εγκάρςιο ςτόχο του
Προγράμματοσ, όλεσ οι προτεραιότθτεσ κα λαμβάνουν, ςτο βακμό που αυτό είναι δυνατό
τθν επίτευξθ τουσ εγκάρςιου αυτοφ ςτόχου. Αναφζρεται ωσ παράδειγμα θ ιδιαίτερθ
ςθμαςία που κα αποδίδεται κατά τισ εκπαιδεφςεισ των αγροτϊν ςτα κζματα αλλαγισ του
κλίματοσ και προςαρμογισ ςε αυτιν τθν αλλαγι.
Περιβάλλον - φυςικοί πόροι
Απόβλθτα
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ διαχείριςθ των αποβλιτων αποτελεί αναγκαιότθτα αλλά και προτεραιότθτα για τθν
Ξφπρο, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων και τθ διαςφάλιςθ ενόσ υψθλοφ επίπεδου προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και
τθσ δθμόςιασ υγείασ. Υαρόλο που γενικά εφαρμόηεται ςτθν Ξφπρο το περιεχόμενο τθσ
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πολιτικισ τθσ ΕΕ, ο τομζασ δεν χαρακτθρίηεται από ολοκλθρωμζνθ και ςυγκροτθμζνθ
αντιμετϊπιςθ, με αποτζλεςμα το μεγαλφτερο μζροσ των αποβλιτων να καταλιγει ςτισ
χωματερζσ. Χθμαντικι απόκλιςθ καταγράφεται ςτον τομζα των αςτικϊν αποβλιτων, θ
παραγωγι των οποίων ςτθν Ξφπρο είναι ςε πολφ υψθλότερα επίπεδα από τον αντίςτοιχο
μζςο όρο τθσ ΕΕ, παρά τθ μείωςθ που παρουςιάηεται τα τελευταία χρόνια (729kg/κεφαλι
το 2009, 696kg/κεφαλι το 2010, 681kg/κεφαλι το 2011 και 663kg/κεφαλι το 20122).. Ψο
γεγονόσ αυτό επιβάλλει τθν επιτάχυνςθ τθσ εφαρμογισ/ολοκλιρωςθσ των ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων, ςτα πλαίςια και των γενικότερων υποχρεϊςεων τθσ
Ξφπρου για εναρμόνιςθ με το κοινοτικό κεκτθμζνο.
Επίςθσ, το ποςοςτό ανακφκλωςθσ υλικϊν που επιτεφχκθκε το 2011 για τα ρεφματα
αποβλιτων χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί από νοικοκυριά και παρομοίου προζλευςθσ
χϊρουσ, υπολογίςτθκε ςτο 22,3%, ςε ςχζςθ με τον ςτόχο τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα
απόβλθτα, που είναι θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ να
φτάςει τουλάχιςτον το 50% κατά βάροσ ςτα ρεφματα αυτά μζχρι το 2020. Υαράλλθλα, θ
αξιοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων (κιπων και πάρκων) είναι πολφ περιοριςμζνθ, όπωσ
περιοριςμζνθ είναι και θ εφαρμογι τθσ χωριςτισ διαλογισ. Αντίςτοιχα, το οργανικό κλάςμα
των αποβλιτων (υπολείμματα κουηίνασ, εγκαταςτάςεων μεταποίθςθσ τροφίμων, κιπων,
πάρκων και κλαδζματα κλπ), πζραν κάποιων περιοριςμζνων ενεργειϊν, κυρίωσ από τισ
βιομθχανίεσ τροφίμων, δεν ςυλλζγεται χωριςτά και καταλιγει και αυτό ςτισ χωματερζσ,
δθμιουργϊντασ ςθμαντικοφσ κινδφνουσ για το περιβάλλον, επιβάρυνςθ του φαινομζνου
του κερμοκθπίου και απϊλεια πόρων, αφοφ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ωσ
εδαφοβελτιωτικό ι ωσ πθγι ενζργειασ.
Ψα δεδομζνα αυτά αποδίδονται κυρίωσ ςτο μικρό μζγεκοσ τθσ χϊρασ, το οποίο λειτουργεί
αναςταλτικά ωσ προσ τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ για τθν αντιμετϊπιςθ του
ςχετικά υψθλοφ κόςτουσ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων αποτρζποντασ τθν
προςζλκυςθ ιδιωτικοφ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ. Ακόμα ζνασ ςθμαντικόσ λόγοσ είναι ότι
θ βιομθχανία του νθςιοφ δεν εκμεταλλεφεται το ανακυκλϊςιμο υλικό εντόσ των
παραγωγικϊν τθσ διαδικαςιϊν, με μόνθ διζξοδο αξιοποίθςθσ τθν εξαγωγι του εκτόσ τθσ
χϊρασ, με το ςυνεπακόλουκο κόςτοσ. Ψζλοσ, το γεγονόσ ότι θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ δεν ζχει
εμπλακεί να αναλάβει πρωταρχικό ρόλο ςτο κζμα τθν ανακφκλωςθσ των οικιακϊν και
παρομοίου τφπου αποβλιτων, ζχει μεγάλο αρνθτικό αντίκτυπο ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ.
Ωσ εκ τοφτου, κεωρείται αναγκαία θ προϊκθςθ μζτρων για να ξεπεραςτοφν οι πιο πάνω
περιοριςμοί, ενκαρρφνοντασ τθν εμπλοκι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και προςελκφοντασ
παράλλθλα ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον για αξιοποίθςθ των αποβλιτων.
Επιπρόςκετα, υπάρχει θ ανάγκθ υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ μζτρων πρόλθψθσ δθμιουργίασ
αποβλιτων, υποχρζωςθ που προκφπτει από τθν Σδθγία 2008/98 για τα απόβλθτα, τα
οποία κα ςυμβάλουν ςτθν εφαρμογι μιασ πιο ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ για τθ
διαχείριςθ αποβλιτων, κακϊσ και θ ανάγκθ εναρμόνιςθσ με οδθγίεσ που αφοροφν τθν
απαγόρευςθ τθσ χριςθσ επικίνδυνων ουςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα προϊόντα, όπωσ π.χ. θ
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
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Σδθγία 2011/95/ΕΞ. Ψζτοιεσ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τθν ΕΕ δθμιουργοφν τθν
ανάγκθ επίβλεψθσ τθσ αγοράσ από εξειδικευμζνο και κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Ψα ποςοςτά ανακφκλωςθσ που επιτυγχάνονται ςιμερα ςτα ρεφματα αποβλιτων χαρτιοφ,
πλαςτικοφ, μετάλλου και γυαλιοφ από τον οικιακό και εμπορικό τομζα είναι χαμθλά και
προζρχονται κυρίωσ από τθ λειτουργία ενόσ μόνο ςυλλογικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, κακϊσ και από ατομικζσ προςπάκειεσ των ιδιωτικϊν μονάδων
προ-επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ των υλικϊν αυτϊν. Ωσ εκ τοφτου, θ Ξφπροσ διακζτει
μεγάλεσ προοπτικζσ για αφξθςθ του βακμοφ χωριςτισ διαλογισ και αξιοποίθςθσ των
παραγόμενων αποβλιτων τθσ. Ιδθ ζχει αρχίςει θ εφαρμογι μικρϊν πιλοτικϊν
προγραμμάτων χωριςτισ διαλογισ ςε κοινότθτεσ, και επιδιϊκεται όπωσ αυτό επεκτακεί και
ςε μεγαλφτερθ κλίμακα και επικράτεια, μζςω δράςεων που κα ενιςχφςουν τθν
επαναχρθςιμοποίθςθ, τθ χωριςτι διαλογι και τθ δθμιουργία ςυςτθμάτων διαχείριςθσ
αποβλιτων.
Επιπλζον, μζςα από τθν εφαρμογι των δράςεων που προβλζπονται ςτο Χχζδιο Διαχείριςθσ
Σικιακϊν και Υαρομοίου Ψφπου Αποβλιτων και ςτο Υρόγραμμα Υρόλθψθσ Δθμιουργίασ
Αποβλιτων, αναμζνεται ότι κα υπάρξει ζντονθ κινθτοποίθςθ όλων των εμπλεκόμενων
φορζων (τοπικι αυτοδιοίκθςθ, εμπορικόσ και βιομθχανικόσ τομζασ κ.α.) για εφαρμογι
ςυςτθμάτων αποβλιτων, κακϊσ και για αποκατάςταςθ και αξιοποίθςθ παλαιϊν χϊρων
διάκεςθσ αποβλιτων, δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ αγοράσ για
ανάπτυξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων και τθσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 ζχουν
χρθματοδοτθκεί ζργα υποδομϊν για τα ςτερεά απόβλθτα, τα οποία περιλαμβάνουν τθν
καταςκευι του δικτφου Υράςινων Χθμείων για κάλυψθ μεγάλου μζρουσ τθσ Ξφπρου, τθν
αποκατάςταςθ των Χϊρων Ανεξζλεγκτθσ Διάκεςθσ Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των επαρχιϊν
Υάφου, Οάρνακασ και Αμμοχϊςτου, κακϊσ και τθν καταςκευι των μονάδων
Σλοκλθρωμζνων Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΣΕΔΑ) Οευκωςίασ και
Οεμεςοφ. Σι δφο μονάδεσ ΣΕΔΑ παρουςίαςαν ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ, με αποτζλεςμα θ
μονάδα τθσ Οευκωςίασ να μθν μπορζςει να υλοποιθκεί, ενϊ θ μονάδασ ΣΕΔΑ τθσ Οεμεςοφ
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2015. Σι κακυςτεριςεισ που
παρουςιάςτθκαν αφοροφςαν ςτθ χωροκζτθςθ και αποδοχι του χϊρου από τισ Ψοπικζσ
Αρχζσ, ςτθν επιλογι κατάλλθλων τεχνολογιϊν και ςτθν οριςτικοποίθςθ του ςχεδιαςμοφ των
ζργων. Για τθ νζα προγραμματικι περίοδο, λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα, τόςο ςτα
πλαίςια κακοριςμοφ ςυνολικισ ςτρατθγικισ όςο και ςτισ διαδικαςίεσ ωρίμανςθσ των
ςχετικϊν ζργων, οφτωσ ϊςτε να μθν υπάρξουν παρόμοιεσ κακυςτεριςεισ. Χυγκεκριμζνα, τα
αρμόδια Ωπουργεία/ Ωπθρεςίεσ ζχουν προχωριςει ςτθν ετοιμαςία όλων των αναγκαίων
μελετϊν που απαιτοφνται, ενϊ ζχει βελτιωκεί και ο ςυντονιςμόσ ςε όλα τα επίπεδα.
Υαράλλθλα, οι αρμόδιεσ Ωπθρεςίεσ προζβθςαν ςε πιο εντατικι και εμπεριςτατωμζνθ
ενθμζρωςθ του κοινοφ και των αρχϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, για τα ζργα που αφοροφν
τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων.
Φφςθ – Βιοποικιλότθτα
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Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Λδιαίτερα ςθμαντικι κρίνεται θ ανάγκθ προςταςίασ και διαχείριςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ
χϊρασ, λαμβανομζνων υπόψθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων που παρατθροφνται διαχρονικά
ςτο φυςικό περιβάλλον λόγω των κλιματικϊν αλλαγϊν. Για το ςκοπό αυτό ζχουν ιδθ
ενταχκεί ςτο Δίκτυο Natura 2000 40 περιοχζσ – τόποι κοινοτικισ ςθμαςίασ (ΨΞΧ) και 30
Ηϊνεσ Ειδικισ Υροςταςίασ (ΗΕΥ). Θ ανάγκθ προςταςίασ των περιοχϊν και γενικότερα τθσ
φφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ είναι απαραίτθτθ, όπωσ αναγνωρίηεται τόςο ςε ευρωπαϊκό
όςο και ςε παγκόςμιο επίπεδο, αφοφ αποτελοφν το φυςικό απόκεμα μίασ χϊρασ.
Θ Ξφπροσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. το 2004, ζχει εκπονιςει δφο εκκζςεισ για τθν
κατάςταςθ διατιρθςθσ των ειδϊν και οικοτόπων, ςφμφωνα με το άρκρο 17 τθσ Σδθγίασ
92/43/ΕΣΞ. Θ δεφτερθ ζκκεςθ, θ οποία ολοκλθρϊκθκε τον Χεπτζμβριο του 2013, κατζδειξε
ςθμαντικι πρόοδο ςτα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν ςε ςχζςθ με τθ μελζτθ του 2006.
Χθμαντικά προβλιματα και απειλζσ παρουςιάηονται ςε κάποιουσ οικότοπουσ, ιδιαίτερα ςε
παράκτιεσ περιοχζσ και ςε εκτάςεισ όπου υπάρχει γεωργικι δραςτθριότθτα. Τςον αφορά
τθν προςταςία των πουλιϊν, προτάκθκαν περιοχζσ προςταςίασ πουλιϊν με βάςθ τα
Important Bird Areas.
Για τισ περιοχζσ του Δικτφου ζχουν εκπονθκεί διαχειριςτικά ςχζδια για τισ 39 περιοχζσ, με
το διαχειριςτικό τθσ περιοχισ NATURA2000 Ακάμασ να βρίςκεται ςτα τελευταία ςτάδια
ολοκλιρωςισ του, τα οποία κα αποτελζςουν το κφριο εργαλείο για ζνα αποδοτικό πλαίςιο
διαχείριςθσ. Ωποχρζωςθ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με τισ Σδθγίεσ 92/43/ΕΣΞ
και 2009/147/ΕΞ για τθν προςταςία των οικοτόπων, των ειδϊν πανίδασ και χλωρίδασ και
των άγριων πτθνϊν, είναι όπωσ το νομικό πλαίςιο που κα κακορίηει τθ διαχείριςθ των
περιοχϊν πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί μζχρι το τζλοσ του 2014,ζτςι ϊςτε οι περιοχζσ να
καταςτοφν Ηϊνεσ Ειδικισ Διατιρθςθσ (Special Areas of Conservation).Επίςθσ, για τθν
ςτόχευςθ των δράςεων ςτισ περιοχζσ του δικτφου ετοιμάςτθκε το Υλαίςιο Υροτεραιοτιτων
Δράςθσ (Prioritised Action Framework-PAF) ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι επιμζρουσ ςτόχοι
και τα μζτρα προςταςίασ, μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται και θ δθμιουργία Υράςινων
Ωποδομϊν, θ οποία ςυμβάλει ςτθν προςταςία και ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ τόςο ςτισ
αςτικζσ όςο και ςτο αγροτικζσ περιοχζσ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Θ νομοκετικι ρφκμιςθ του πλαιςίου προςταςίασ αποτελεί μόνο τθ βάςθ για τισ δράςεισ
που κα πρζπει να γίνουν ςε κάκε περιοχι, τόςο για τθν χαρτογράφθςθ και παρακολοφκθςθ
των ειδϊν και οικοτόπων όςο και για τθν αποδοτικι αντιμετϊπιςθ των απειλϊν, οι οποίεσ
ςε κάποιεσ περιοχζσ ζχουν εντατικοποιθκεί, ειδικά ςε ςχζςθ με τισ πιζςεισ για μαηικι
ανάπτυξθ (οικιςτικι, τουριςτικι).
Ψαυτόχρονα, τροχοδρομείται όπωσ θ προςταςία των περιοχϊν του δικτφου ΡATURA 2000
αποτελζςει προςπάκεια όχι μόνο τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ αλλά και τθσ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και των τοπικϊν κοινωνιϊν που γειτνιάηουν με αυτζσ. Χε αυτό το πλαίςιο
προτείνονται δράςεισ που προωκοφν τθν προβολι του Δικτφου και τθ δθμιουργία
υποδομϊν ενταγμζνων ςτθν περιοχι για διευκόλυνςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ. Θ υλοποίθςθ
του Υλαιςίου Υροτεραιοτιτων Δράςθσ κα ςυμβάλει επίςθσ ςθμαντικά ςτθν ολοκλθρωμζνθ
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και ςτοχευμζνθ ανάπτυξθ του Δικτφου και τθν προςταςία τθσ φφςθσ και βιοποικιλότθτασ,
ενϊ παράλλθλα κα προςδϊςει προοπτικζσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ κοινότθτεσ που κα
γίνουν οι παρεμβάςεισ αυτζσ. Ψαυτόχρονα, μζςα από το Υλαίςιο Υροτεραιοτιτων Δράςθσ,
παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ πράςινων υποδομϊν, όπωσ για παράδειγμα κεματικά
μονοπάτια για ςφνδεςθ αρχαίων μνθμείων και ςτοιχείων του τοπίου με
ποτάμια/υγροβιότοπουσ, περίφραξθ και δθμιουργία μικροαποκεμάτων για αμμοκινικά
ενδιαιτιματα, δθμιουργία οικολογικϊν διαδρόμων κ.λ.π., τα οποία ςυμβάλουν ςτθν
αποκατάςταςθ των οικοτόπων και ειδϊν.
Επιπρόςκετα, θ προςταςία τθσ φφςθσ και τθσ βιοποικιλότθτασ και θ διαχείριςθ και
ανάδειξθ του Δικτφου NATURA 2000 ζχουν ςθμαντικό ρόλο να διαδραματίςουν ωσ προσ τθν
εργοδότθςθ ατόμων ςτον τομζα τθσ προςταςίασ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν εργοδότθςθ
ατόμων ςε ςχζςθ με τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςτισ περιοχζσ αλλά και ςτισ γειτνιάηουςεσ
κοινότθτεσ μζςα από τθν προςφορά υπθρεςιϊν.
Γεωργικό περιβάλλον
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Χτον τομζα τθσ γεωργίασ, τα περιβαλλοντικά προβλιματα απορρζουν κυρίωσ από τθν
εγκατάλειψθ τθσ γθσ και τθν εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγισ. Ψο πρόβλθμα τθσ
εγκατάλειψθσ παρουςιάηεται εντονότερο ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, που ςε
ςυνδυαςμό με τισ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ, τισ μεγάλεσ κλίςεισ του εδάφουσ, το περιοριςμζνο
βάκοσ, το μικρό ποςοςτό τθσ οργανικισ ουςίασ, τθν περιοριςμζνθ βλάςτθςθ και τισ
αυξθμζνεσ πυρκαγιζσ, οδθγεί ςτθ διάβρωςθ του εδάφουσ. Θ εντατικοποίθςθ τθσ
παραγωγισ από τθν άλλθ, οδθγεί ςε περαιτζρω υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ, των ιδθ
φτωχϊν ςε οργανικι ουςία, εδαφϊν.
Χχετικά με τισ ευαίςκθτεσ περιοχζσ για τθν νιτρορφπανςθ, οι οποίεσ ζχουν ιδθ
χαρακτθριςτεί με ειδικι μελζτθ και ζχουν κατοχυρωκεί με ειδικό διάταγμα, εφαρμόηεται
πρόγραμμα δράςθσ το οποίο προνοεί τισ υποχρεϊςεισ των γεωργϊν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
περιοχζσ (ΞΔΥ 258/2013). Πζςα από τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ Δράςθσ αναμζνεται
βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ κακϊσ και επίτευξθ των ςτόχων του ΥΑΑ.
Επιπρόςκετα, ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ, λόγω του μικροτεμαχιςμοφ και τθσ
δφςκολθσ πρόςβαςθσ ςτα αγροτεμάχια, θ ςυνικθσ πρακτικι που χρθςιμοποιείται είναι θ
εφαρμογι χθμικισ ηιηανιοκτονίασ, θ οποία ζχει ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε ενδθμικά
είδθ φυτϊν που φφονται ςτισ παρυφζσ των καλλιεργοφμενων εκτάςεων, κακϊσ και ςτθν
κατάρρευςθ των οικοςυςτθμάτων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, λόγω ζλλειψθσ τροφισ, καταφυγίου
αλλά και ζντονθσ παρουςίασ χθμικϊν ουςιϊν ςτα φυςικά και θμιφυςικά οικοςυςτιματα.
Σι κφριεσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτο γεωργικό περιβάλλον τθσ Ξφπρου, όπωσ
παρατθρικθκαν κατά το πρόςφατο παρελκόν, είναι θ μειωμζνθ απόδοςθ/παραγωγικότθτα
των καλλιεργειϊν, λόγω τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ νεροφ, οι ηθμιζσ που προκλικθκαν
ςτισ καλλιζργειεσ λόγω ακραίων καιρικϊν φαινομζνων (καφςωνεσ, χαλάηι κλπ), και θ
μείωςθ τθσ γονιμότθτασ του εδάφουσ (CYPADAPT 2012).
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
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Θ μελζτθ για τον κακοριςμό των περιοχϊν Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ (High Nature Valu Areas)
αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Λοφνιο 2014. Θ ςτρατθγικι για τισ περιοχζσ ςτοχεφει ςτθ
διατιρθςθ τθσ φυςιογνωμίασ του παραδοςιακοφ τοπίου και τθσ βιοποικιλότθτασ των
περιοχϊν αυτϊν, κάτι που αναμζνεται να επιτευχκεί, μεταξφ άλλων, μζςω τθσ
απαγόρευςθσ χριςθσ χθμικϊν ηιηανιοκτόνων, τθσ διατιρθςθσ ακαλλιζργθτων ηωνϊν
ανάςχεςθσ, κακϊσ και τθσ διατιρθςθσ μζρουσ τθσ ςυγκομιδισ για ςκοποφσ τροφολθψίασ
από τθν άγρια πανίδα. Εξυπακοφεται ότι οι υποχρεϊςεισ ξεπερνοφν τθν βαςικζσ
υποχρεϊςεισ τθσ πολλαπλισ ςυμμόρφωςθσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν χριςθ
λιπαςμάτων και φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. Σι ενζργειεσ αυτζσ λαμβάνουν υπόψθ
τθν ςτρατθγικι για τθν βιοποικιλότθτα ΕΕ2020
Επίςθσ, θ καταςκευι και ςυντιρθςθ ξερολικιϊν, νεραφλακων και τοίχων αντιςτιριξθσ,
μποροφν να ςυμβάλουν τόςο ςτθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του φυςικοφ τοπίου όςο
και ςτθν αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διάβρωςθσ ςε επικλινι εδάφθ, ενϊ ταυτόχρονα κα
αποτελοφν και καταφφγια για πολλά είδθ πανίδασ (ζντομα, ερπετά, πουλιά).
Θ ςτροφι προσ τθν βιολογικι γεωργία κακϊσ και θ εκτατικοποίθςθ των καλλιεργθτικϊν
πρακτικϊν μειϊνοντασ τθν χριςθ ηιηανιοκτόνων και άλλων φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων
μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά τόςο ςτθν διατιρθςθ τθσ υφισ του εδάφουσ αλλά και
ςτθν αποτροπι φαινομζνων διάβρωςθσ κακϊσ και ενδεχόμενων κατολιςκιςεων. Θ
ςυμβολι τουσ ζγκειται ςτθ ςυγκράτθςθ των επιφανειακϊν ςτρωμάτων του εδάφουσ από τα
ριηικά τριχίδια τθσ αυτοφυοφσ βλάςτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν βελτίωςθσ τθσ οργανικισ
ςφςταςθσ του εδάφουσ λόγω παρουςίασ και ανάπτυξθσ εδαφόβιων οργανιςμϊν.
Εμπειρίεσ περιόδου 2007-2013: Θ ανυπαρξία διαταγμάτων ςχετικϊν με τισ υποχρεϊςεισ
ςτισ περιοχζσ ΦΩΧΘ 2000 οδιγθςε ςε δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι του ςχετικοφ μζτρου για
τθν παροχι αποηθμιϊςεων ςτουσ κάτοχουσ γεωργικϊν εκτάςεων ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Χτθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020 ζχουν λθφκεί πρόνοιεσ για ζγκαιρθ ζγκριςθ των
ςχετικϊν διαταγμάτων, ζτςι ϊςτε το μζτρο να λειτουργιςει ομαλά.
Επίςθσ, κατά τθν υλοποίθςθ του μζτρου για τθν παροχι εξιςωτικισ αποηθμίωςθσ κατά τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013, δεν είχαν ενταχκεί οι γεωργικζσ εκτάςεισ που
βρίςκονται ςτθν γραμμι κατάπαυςθσ τουσ πυρόσ. Ωσ αποτζλεςμα, υπιρξε άνιςθ
μεταχείριςθ εισ βάροσ των κατόχων των εν λόγω περιοχϊν, αλλά κυρίωσ υποβάκμιςθ του
περιβάλλοντοσ και εγκατάλειψθ τθσ γεωργικισ γθσ, λόγω τθσ απουςίασ κινιτρων για
ςυνζχιςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ. Χτθ νζα προγραμματικι περίοδο αναμζνεται να
ςυμπεριλθφκοφν οι περιοχζσ αυτζσ ςτθν κατθγορία «περιοχζσ που επθρεάηονται από
ειδικά μειονεκτιματα», ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν αυτά τα προβλιματα.
Υδατα
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Ζνα από τα πιο ςοβαρά προβλιματα που θ Ξφπροσ αντιμετωπίηει από αιϊνεσ είναι θ
ζλλειψθ του νεροφ. Σι ανομβρίεσ και οι παρατεταμζνεσ περίοδοι ξθραςίασ είναι πολφ
ςυχνά φαινόμενα τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, με αποτζλεςμα ο κίνδυνοσ τθσ ερθμοποίθςθσ να
είναι πλζον ορατόσ (CYPADAPT, 2012, ΛΑCO 2010).Ψο φαινόμενο αυτό ςυνεχίηεται και
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ςιμερα και οξφνεται με τθν αλλαγι του κλίματοσ, προκαλϊντασ προβλιματα ςτθν
ανάπτυξθ, το περιβάλλον, τθ γεωργία και τθ δθμόςια υγεία. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ
αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ των υδάτων. Χτθν Ξφπρο, ζχουν κακοριςτεί οι ευαίςκθτεσ
περιοχζσ από τθν νιτρορίπανςθ όπου εφαρμόηονται περιοριςτικά μζτρα ενϊ υπάρχει
παρακολοφκθςθ με ςτόχο τθν βελτίωςθ των υπογείων υδροφορζων ςτισ περιοχζσ αυτζσ.
Σι προβλεπόμενεσ αλλαγζσ ςτο κλίμα ςτθ λεκάνθ τθσ Πεςογείου (αφξθςθ τθσ μζςθσ
ετιςιασ κερμοκραςίασ, μείωςθ τθσ μζςθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ) εκτιμάται ότι κα
οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ετιςια και εποχικι διακεςιμότθτα νεροφ. Ωπάρχει
πολφ υψθλι βεβαιότθτα ότι πολλζσ από τισ περιοχζσ τθσ Πεςογείου κα υποςτοφν μείωςθ
των επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτινων αποκεμάτων τουσ (Kundzewicz et al., 2007).
Χτθν Ξφπρο, θ μείωςθ τθσ ωφζλιμθσ βροχόπτωςθσ και τα διαδοχικά ζτθ ξθραςίασ ςε
ςυνδυαςμό με τθν ζντονθ γεωργικι ανάπτυξθ και τθν επιμικυνςθ τθσ περιόδου άρδευςθσ
κατά το δεφτερο μιςό του προθγοφμενου αιϊνα, οδιγθςε ςτθν εξάντλθςθ των
επιφανειακϊν αποκεμάτων νεροφ ςτα φράγματα και τθν εντατικι εκμετάλλευςθ των
υπογείων υδάτων.
Ψα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ευπάκειασ καταδεικνφουν ότι οι
υδάτινοι πόροι που βρίςκονται ιδθ υπό πίεςθ κεωροφνται πιο ευάλωτοι ςτθν κλιματικι
αλλαγι (CYPADAPT, 2012). Λδιαίτερεσ ςοβαρζσ κα είναι οι επιπτϊςεισ ςτθ διακεςιμότθτα
αλλά και τθν ποιότθτα του νεροφ, λόγω ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ μελλοντικισ ειςροισ ςτα
κφρια φράγματα τθσ Ξφπρου κατά 23%, για μια εκτιμϊμενθ μείωςθ τθσ βροχόπτωςθσ κατά
5%.
Χφμφωνα με το Χχζδιο Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ τθσ Ξφπρου, που ζχει
καταρτιςτεί ςτα πλαίςια του πρϊτου κφκλου εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο περί Ωδάτων
(2000/60/ΕΞ), το 50% περίπου των υδάτινων ςωμάτων είναι ςε καλι κατάςταςθ.
Χυγκεκριμζνα, θ χθμικι κατάςταςθ των ςωμάτων είναι ςε ςυντριπτικό ποςοςτό καλι, ενϊ θ
οικολογικι κατάςταςθ, κυρίωσ των ποτάμιων ςωμάτων, είναι υποδεζςτερθ, λόγω
διαφόρων επεμβάςεων που ζχουν γίνει και του γεγονότοσ ότι δεν ζχουν νερό για μεγάλα
χρονικά διαςτιματα. Ψα υπόγεια ςϊματα είναι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ ςε κακι
ποςοτικι κατάςταςθ, λόγω τθσ εντατικισ εκμετάλλευςθσ τουσ, ενϊ αντίκετα το ςφνολο των
παράκτιων υδάτινων ςωμάτων βρίςκεται ςε καλι κατάςταςθ.
Χφμφωνα με το Χχζδιο, τα κφρια ηθτιματα διαχείριςθσ των υδάτων ςτθν Ξφπρο ςχετίηονται
με τθ λειψυδρία και τθ ξθραςία, τθν ζλλειψθ πόςιμου νεροφ, τθν ζλλειψθ νεροφ για
άρδευςθ, τθ ρφπανςθ γεωργικισ προζλευςθσ, τθ ρφπανςθ από τα αςτικά λφματα, τθν
υπεράντλθςθ των υπόγειων υδροφορζων, τισ υδρομορφολογικζσ αλλοιϊςεισ και τθ
διαφφλαξθ των προςτατευόμενων περιοχϊν.
Πζςα ςτα πλαίςια αυτά, θ προςταςία, βελτίωςθ και διαςφάλιςθ τθσ καλισ οικολογικισ,
χθμικισ και ποςοτικισ κατάςταςθσ των υδατίνων πόρων κακϊσ και θ ανάγκθ εξεφρεςθσ και
υιοκζτθςθσ μζτρων που κα οδθγιςουν ςτθν υδατικι αςφάλεια και τθν πιο αποτελεςματικι
και ορκολογιςτικι χριςθ των υδάτινων πόρων αποτελοφν προτεραιότθτα. Χτόχοσ είναι θ
διαςφάλιςθ τθσ πλθρζςτερθσ δυνατισ κάλυψθσ των αναγκϊν ςε νερό για οικιακζσ,
γεωργικζσ, βιομθχανικζσ και άλλεσ χριςεισ, θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων λειψυδρίασ
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και ξθραςίασ και των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ εναρμόνιςθ με το
Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο για τθν προςταςία και βελτίωςθ των υδάτινων πόρων. Χτα πλαίςια
αυτά, προωκείται θ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ μθ ςυμβατικϊν πθγϊν νεροφ, όπωσ είναι
το ανακυκλωμζνο νερό για ςκοποφσ άρδευςθσ και ενίςχυςθσ του υδατικοφ ιςοηυγίου, θ
χριςθ του οποίου αποδεςμεφει ίςεσ ποςότθτεσ, καλισ ποιότθτασ νεροφ των φραγμάτων
για φδρευςθ, κακϊσ και το αφαλατωμζνο νερό, μζςω του οποίου απεξαρτθτοποιείται θ
φδρευςθ των μεγάλων αςτικϊν και τουριςτικϊν κζντρων από τθ βροχόπτωςθ.
Υαράλλθλα, καταβάλλεται ςυςτθματικι προςπάκεια για μείωςθ τθσ ηιτθςθσ του νεροφ,
μζςω τθσ εφαρμογισ ειδικϊν μζτρων για εξοικονόμθςθ, τθσ εφαρμογισ κατάλλθλων
πολιτικϊν τιμολόγθςθσ, κακϊσ και τθσ δθμιουργίασ υδατικισ ςυνείδθςθσ για τθ ςωςτι
χριςθ των υδάτινων πόρων.
Χτα πλαίςια τθσ εναρμόνιςθσ με το Ευρωπαϊκό κεκτθμζνο, προτεραιότθτα αποτελεί θ
εφαρμογι τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο περί Ωδάτων (2000/60/ΕΞ) και ςυγκεκριμζνα θ υλοποίθςθ
του Χχεδίου Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ και του Υρογράμματοσ Πζτρων που
ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τθν Σδθγία. Οόγω των προβλθμάτων λειψυδρίασ και
ξθραςίασ ςτθν Ξφπρο, ζχει καταρτιςτεί και Χχζδιο Διαχείριςθσ θραςίασ.
Λδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται και ςτθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ για τισ Υλθμμφρεσ (2007/60/ΕΞ),
που ζχει ωσ ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτθν ανκρϊπινθ υγεία, το
περιβάλλον, τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που
ςυνδζονται με τισ πλθμμφρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ των
όμβριων υδάτων, κακϊσ και τθσ Σδθγίασ 98/83/ΕΞ ςχετικά με τθν ποιότθτα των νερϊν που
προορίηονται για τθν ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.
Χτον τομζα των υγρϊν αποβλιτων, προτεραιότθτα αποτελεί θ πλιρθσ εφαρμογι τθσ
Σδθγίασ για τθν επεξεργαςία των Αςτικϊν Ουμάτων 91/271/ΕΣΞ. Θ υλοποίθςθ
αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων για τθ διαχείριςθ αςτικϊν λυμάτων ςτα πλαίςια τθσ Σδθγίασ,
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ αποχετευτικϊν προβλθμάτων που παρουςιάηονται εξαιτίασ
υπερχειλίςεων απορροφθτικϊν λάκκων, από τουσ οποίουσ προκαλείται ρφπανςθ και
μόλυνςθ του υπεδάφουσ και των υπογείων υδάτων, λόγω διικθςθσ των λυμάτων ςτο
υπζδαφοσ. Επιπρόςκετα, προκφπτουν ςθμαντικά οφζλθ από τθ λειτουργία των κεντρικϊν
αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ είναι θ παραγωγι ανακυκλωμζνου νεροφ και θ
παραγωγι λάςπθσ, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εδαφοβελτιωτικό.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Χτθν περίπτωςθ τθσ Ξφπρου, θ οποία αντιμετωπίηει πολλζσ επερχόμενεσ προκλιςεισ ςτον
τομζα του νεροφ, θ ορκολογικι διαχείριςθ των υδάτων και θ διαχείριςθ του κινδφνου
λειψυδρίασ και ξθραςίασ αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ, για
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, και για προςταςία και διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ.
Επιπρόςκετα, θ υλοποίθςθσ ζργων αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων για τθ διαχείριςθ αςτικϊν
λυμάτων, ςυμβάλει τόςο ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο και ςτθ δθμόςια υγεία.
Αναμφίβολα, θ κατάρτιςθ και θ αποτελεςματικι υλοποίθςθ Χχεδίου Διαχείριςθσ Οεκάνθσ
Απορροισ Υοταμοφ, Υρογράμματοσ Πζτρων και Χχεδίου Διαχείριςθσ θραςίασ, και Χχεδίου
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Διαχείριςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ, παρζχουν τα κατάλλθλα εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ
πολλϊν προβλθμάτων που ςχετίηονται με το νερό, διαςφαλίηοντασ ζτςι τισ ςυνκικεσ για
κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ.
Επίςθσ, θ χριςθ μθ ςυμβατικϊν πθγϊν νεροφ αναμζνεται ότι κα επιφζρει κετικά
αποτελζςματα και οφζλθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Χυγκεκριμζνα, το
ανακυκλωμζνο νερό παρζχει ςθμαντικι προςταςία κατά τθσ ξθραςίασ, αποδεςμεφει ίςεσ
ποςότθτεσ, καλισ ποιότθτασ νεροφ των φραγμάτων για φδρευςθ, ενϊ ταυτόχρονα
παρουςιάηει προοπτικζσ ανάπτυξθσ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ. Πε τθν αξιοποίθςθ του
πόρου αυτοφ και τθν παροχι ικανοποιθτικϊν ποςοτιτων νεροφ για άρδευςθ καλλιεργειϊν,
αυξάνονται οι ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ νζων γεωργϊν, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλει ςτθ
διατιρθςθ τθσ παραδοςιακισ γεωργίασ. Επιπρόςκετα, ενιςχφει τον πρωτογενι τομζα και
ςυνδράμει ςτθ διαςφάλιςθ τθσ επάρκειασ τροφίμων, θ οποία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι για
τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ενόσ νθςιοφ, όπωσ είναι θ Ξφπροσ.
Εξίςου ςθμαντικι προοπτικι για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων είναι και
θ εξεφρεςθ τρόπων μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ, μζςω
αξιοποίθςθσ ςχετικϊν εφαρμογϊν τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν,
αναβάκμιςθσ του αρδευτικοφ δικτφου, και λιψθσ αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων ςτισ
καλλιζργειεσ.
Χχετικά με τθν προςταςία τθσ ποιότθτασ των υδάτων, θ εφαρμογι των κανόνων περί
χριςθσ των φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και λιπαςμάτων αναμζνεται να ζχουν
ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. Επιπλζον, θ προϊκθςθ τθσ
μειωμζνθσ χριςθσ ηιηανιοκτόνων ςε όλεσ τισ καλλιζργειεσ αποτελεί επιπρόςκετο
καταλυτικό παράγοντα προσ τθν διαφφλαξθ και διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των υδάτων.

Παράκτιο και Θαλάςςιο Περιβάλλον
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Θ προςταςία τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και γενικότερα θ διατιρθςθ τθσ καλισ
οικολογικισ και περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ των καλάςςιων υδάτων προωκείται μζςω τθσ
εφαρμογισ των προνοιϊν τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ, με επιςτζγαςμα το
Υλαίςιο για τθ Καλάςςια Χτρατθγικι (Σδθγία -2008/56/ΕΞ), το οποίο κζτει μια ενιαία
αντιμετϊπιςθ κεμάτων που αφοροφν τθν προςταςία και διαχείριςθ των ευρωπαϊκϊν
καλαςςϊν με ςτόχο τθ μακροπρόκεςμα βιϊςιμθ χριςθ τουσ.
Σικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ανεφρεςθ και εξόρυξθ υδρογονανκράκων, θ
υπεράκτια αιολικι ενζργεια, τα υποκαλάςςια καλϊδια και αγωγοί μεταφοράσ, θ ναυτιλία,
θ αλιεία και οι υδατοκαλλιζργειεσ αυξάνονται διαρκϊσ ςτα καλάςςια φδατα και τισ
παράκτιεσ περιοχζσ, ενϊ οι πολιτικζσ για τθ χοριγθςθ άδειασ ζργων ςτον παράκτιο και
καλάςςιο χϊρο εφαρμόηονται τομεακά. Ωπάρχει ανάγκθ για ςυντονιςμό και εφαρμογι
ενιαίου πλαιςίου ϊςτε να αποφεφγεται ο ανταγωνιςμόσ των αναπτφξεων ςτο χϊρο, θ
άςκθςθ πίεςθσ ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και θ υποβάκμιςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Χτα πλαίςια αυτά θ φπαρξθ ενόσ βιϊςιμου Καλάςςιου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ, κεςμικά
κατοχυρωμζνου, κα ςυμβάλει ςτο ςυντονιςμό των τομεακϊν προςεγγίςεων, ςτθν
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προϊκθςθ όλων των επενδφςεων που ςχετίηονται με τθ κάλαςςα και ςτθν πρόλθψθ
περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν κινδφνων. Υρόςκετα, αδυναμίεσ παρουςιάηονται ςτθν
εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ λόγω ζλλειψθσ ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων.
Υαράλλθλα, θ άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ τθσ Πεςογείου λόγω τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ
αλλαγισ δρα προςκετικά ςτισ άλλεσ ανκρωπογενείσ πιζςεισ και επθρεάηει ςοβαρά τθ
καλάςςια βιοποικιλότθτα, ακόμα και ςτθ βακιά κάλαςςα, με αναπόφευκτεσ επιπτϊςεισ
ςτουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ που αυτι υποςτθρίηει (π.χ. τουριςμόσ, αλιεία κλπ). Ψο πιο
ζντονο πρόβλθμα ςτθν Ανατολικι Πεςόγειο αφορά τθν εγκακίδρυςθ και επζκταςθ μθ
αυτόχκονων τροπικϊν ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ, κάποια από τα οποία κεωροφνται
ειςβλθτικά και τα οποία ςτθν πλειονότθτα τουσ μεταναςτεφουν διαμζςου τθσ Διϊρυγασ του
Χουζη με αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθ ςφνκεςθ και τθ λειτουργία των τοπικϊν οικοςυςτθμάτων,
ςτθν αλιεία, τθν υδατοκαλλιζργεια και τον τουριςμό.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Υαρόλα αυτά, το καλάςςιο περιβάλλον τθσ Ξφπρου φιλοξενεί μια ποικιλία ςθμαντικϊν
οικοτόπων και ειδϊν που χριηουν προςταςίασ. Για το ςκοπό αυτό ζχουν εγκακιδρυκεί 11
παράκτιεσ/καλάςςιεσ περιοχζσ του δικτφου Natura 2000, των οποίων θ αποτελεςματικι
επιτιρθςθ, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ αποτελοφν ςθμαντικζσ προκλιςεισ. Υρόςκετεσ
προκλιςεισ για το καλάςςιο περιβάλλον αποτελοφν θ περιοριςμζνθ υπάρχουςα
επιςτθμονικι γνϊςθ ςτον τομζα, κυρίωσ λόγω τθσ απουςίασ ςχετικϊν ερευνθτικϊν δομϊν
ςτθν Ξφπρο, θ εφαρμογι προγραμμάτων παρακολοφκθςθσ του ευρφτερου καλάςςιου
χϊρου τθσ Ξφπρου για επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ξαλισ Υεριβαλλοντικισ Ξατάςταςθσ
ςφμφωνα με τθν Σδθγία 2008/56/ΕΞ, κακϊσ και θ μεγαλφτερθ ενθμζρωςθ και
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε κζματα προςταςίασ και διατιρθςθσ των καλάςςιων
προςτατευόμενων περιοχϊν και τθσ βιοποικιλότθτασ. Επίςθσ, θ προςταςία των αλιευτικϊν
αποκεμάτων και θ εφαρμογι των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ανακεωρθμζνθ
Ξοινι Αλιευτικι Υολιτικι αποτελοφν βαςικζσ επιδιϊξεισ ςτα πλαίςια τθσ οικοςυςτθμικισ
προςζγγιςθσ.
Θ Γαλάηια Οικονομία μπορεί να αποτελζςει τθ διζξοδο για τθν επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ
και τθ δθμιουργία οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που κα οδθγιςουν ςε περαιτζρω
ανάπτυξθ των παράκτιων περιοχϊν και ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ. Θ γαλάηια
ανάπτυξθ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που διεξάγονται ςτον
παράκτιο και καλάςςιο χϊρο και να ςυνάδει με τισ προοπτικζσ τουσ. Χθμαντικζσ
προοπτικζσ ςτα πλαίςια τθσ γαλάηιασ ανάπτυξθσ ζχουν εντοπιςτεί και καταγραφεί ςτθ υπό
διαμόρφωςθ ςτρατθγικι για τθν Σλοκλθρωμζνθ Καλάςςια Υολιτικι και αφοροφν τουσ
τομείσ του παράκτιου και καλάςςιου τουριςμοφ, τθσ ενζργειασ ςτθν ανοικτι κάλαςςα, τθσ
ναυτιλίασ, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, των καλάςςιων μεταφορϊν και των καλάςςιων
ακλθμάτων, τθσ ανάπτυξθσ λιμζνων και τθσ εκμετάλλευςθσ υποκαλάςςιων ενεργειακϊν
κοιταςμάτων. Υζραν τοφτου θ κάλαςςα και οι παραλιακζσ περιοχζσ αποτελοφν ηϊνθ
ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων αναψυχισ και ψυχαγωγίασ, οι οποίεσ επίςθσ ςυμβάλλουν
ςθμαντικά και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ από τθν ενίςχυςθ του παράκτιου και
καλάςςιου τουριςμοφ. Χθμαντικζσ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι οι ςυςτάςεισ τθσ
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Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςε ςχετικι ανακοίνωςι3 τθσ, οι οποίεσ και κα λθφκοφν υπόψθ ςτο
ςχεδιαςμό των δράςεων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ των εν λόγω περιοχϊν.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, μζςω του
ΕΨΑ ςυγχρθματοδοτοφνται ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν προςταςία και ανάπτυξθ τθσ
υδρόβιασ πανίδασ και χλωρίδασ με τθ δθμιουργία τεχνθτϊν υφάλων, αλλά και ςτθ
χαρτογράφθςθ ςθμαντικϊν οικοτόπων προτεραιότθτασ τθσ Σδθγίασ 92/43/ΕΣΞ ςε
παράκτιεσ περιοχζσ τθσ Ξφπρου που είναι ςθμαντικοί για τθν αλιεία (π.χ. λιβάδια P.
oceanica). Σι ενζργειεσ αυτζσ παρουςιάηουν κετικά αποτελζςματα και αναμζνεται να
ςυνεχιςτοφν και τθν περίοδο 2014-2020 μζςω του ΕΨΚΑ.
Αςτικό περιβάλλον
Εμφανισ εξακολουκεί να είναι θ καταπόνθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και θ κατ’
επζκταςθ επίδραςθ ςτθ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων ςτα αςτικά κζντρα, λόγω κυρίωσ τθσ
διαχρονικά αυξανόμενθσ επιβάρυνςθσ των πόλεων από τισ μεταφορικζσ ροζσ και ιδιαίτερα
τισ μεταφορζσ με το αυτοκίνθτο, ςε ςυνδυαςμό με τθν αδυναμία προϊκθςθσ
ικανοποιθτικϊν μζτρων για αναςτροφι του φαινομζνου και ανάπτυξθσ εναλλακτικϊν και
φιλικϊν προσ το περιβάλλον δθμόςιων μεταφορϊν. Αιςκθτι παραμζνει επίςθσ θ απουςία
ικανοποιθτικϊν χϊρων πραςίνου και κοινόχρθςτων χϊρων κακϊσ και θ ανάγκθ περαιτζρω
βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ δικτφων πεηοδρόμων και ποδθλατοδρόμων.
Φυςικι και Πολιτιςτικι Κλθρονομιά
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Αναγνωρίηοντασ τθν αλλθλεπίδραςθ φφςθσ - ανκρϊπου και τθν ανάγκθ διατιρθςθσ τθσ
ιςορροπίασ ανάμεςα ςτα δφο, αλλά και τισ αυξανόμενεσ απειλζσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
και μνθμεία τθσ φφςθσ, που ζχει προκαλζςει διαχρονικά ο γοργόσ και ανεξζλεγκτοσ ρυκμόσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι παραμζνει θ ανάγκθ προςταςίασ, ςυντιρθςθσ
αλλά και ανάδειξθσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου, θ οποία κα
μποροφςε να λειτουργιςει και ςυμπλθρωματικά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςφηευξθσ φφςθσ,
πολιτιςμοφ και τουριςμοφ, τομείσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ και αξίασ για τθ χϊρα.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Θ ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ αναβάκμιςθσ
περιοχϊν ειδικοφ χαρακτιρα και τθσ αξιοποίθςθσ αρχαιολογικϊν χϊρων, με δράςεισ που
κα προωκθκοφν τόςο ςτα πλαίςια των ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων, όςο και
ςτα πλαίςια άλλων δραςτθριοτιτων ςτον τομζα του πολιτιςμοφ. Χτόχοσ κα είναι θ
ανάδειξθ, αποκατάςταςθ και διαςφνδεςθ των αρχαιολογικϊν χϊρων, για εμπλουτιςμό τθσ
πολιτιςτικισ εμπειρίασ και για προςζλκυςθ μεγαλφτερου αρικμοφ επιςκεπτϊν.
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Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο, το Χυμβοφλιο, τθν Ευρωπαϊκι
Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι και τθν Επιτροπι των Υεριφερειϊν COM(2014)86: Μια
ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτον
παράκτιο και καλάςςιο τουριςμό.
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Αναφορικά με το φυςικοφσ πόρουσ, όπωσ αναφζρεται ςτο Υλαίςιο Υροτεραιοτιτων
Δράςθσ(Prioritised Action Framework), ςτόχοσ είναι θ ανάδειξθ των περιοχϊν NATURA 2000
και θ προςζλκυςθ επιςκεπτϊν μζςα από οικοτουριςτικζσ δραςτθριότθτεσ, με τθν
ταυτόχρονθ ςτιριξθ των γειτνιαηουςϊν κοινοτιτων και των αγροτουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων ςε αυτζσ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013:Ξατά τθν περίοδο 2007-2013 υλοποιικθκε μικρόσ αρικμόσ
παρεμβάςεων ςτον τομζα του πολιτιςμοφ και ςυγκεκριμζνα ςτα πλαίςια του ειδικοφ
ςτόχου για ανάδειξθ πολιτιςτικϊν πόρων και δθμιουργία πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν
υποδομϊν, κυρίωσ μζςα από τθ λειτουργία πολιτιςτικϊν/πολυλειτουργικϊν κζντρων ςτθν
φπαικρο, χωρίσ ωςτόςο οι δράςεισ αυτζσ να ςυνδζονται είτε με τισ ευρφτερεσ πολιτικζσ
ςτον αγροτικό χϊρο είτε με μία ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ,
κάτι που κα λθφκεί ςοβαρά υπόψθ ςτθν περίπτωςθ που κα υλοποιθκοφν παρόμοιεσ
δράςεισ τθν περίοδο 2014-2020.
ΕΔΑΦΙΚΗΑΝΑΡΤΥΞΗ
Σι δυςμενείσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ βαρφτατεσ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ
ζχουν επιδεινϊςει ακόμθ περιςςότερο τισ αδυναμίεσ/προκλιςεισ και τα
κοινωνικοοικονομικά προβλιματα/ανάγκεσ που παρουςίαηαν διαχρονικά ςυγκεκριμζνεσ
μειονεκτοφςεσ περιοχζσ, τόςο ςτα αςτικά κζντρα όςο και ςτθν φπαικρο.
Βιϊςιμθ Αςτικι Αναηωογόνθςθ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Σι κυπριακζσ πόλεισ και κυρίωσ οι ιςτορικοί πυρινεσ των αςτικϊν κζντρων, εξακολουκοφν
να παρουςιάηουν ςθμάδια υποβάκμιςθσ, τα οποία αντικατοπτρίηονται κυρίωσ από τθν
καταπόνθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και τθν υποβάκμιςθ του δομθμζνου
περιβάλλοντοσ (οικιςτικϊν και άλλων υποδομϊν), τα οποία επιβαρφνονται διαχρονικά από
τθν αδυναμία ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ εναλλακτικϊν και φιλικϊν προσ το περιβάλλον
μζςων μεταφορϊν. Χτα διαχρονικά αυτά προβλιματα ζρχονται να προςτεκοφν τα ζντονα
ςθμεία ςυρρίκνωςθσ ςε οικονομικό, χωρικό, κοινωνικό και δθμογραφικό επίπεδο, ωσ
επακόλουκο τθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθν Ξφπρο, θ οποία ζχει επιταχφνει τθ
φκίνουςα πορεία των αςτικϊν κζντρων των πόλεων και οδθγεί ςταδιακά ςτθν εγκατάλειψθ
τουσ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Ωπάρχει ανάγκθ εφαρμογισ ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν για τθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ ςε
όρουσ υποδομϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτισ πόλεισ τθσ
Ξφπρου. Αυτι θ προςζγγιςθ αξιοποιϊντασ τισ προοπτικζσ ςτα πλαίςια των διαφόρων
Κεματικϊν ςτόχων κα ςυμβάλλει και τθν οικονομικι ανάκαμψθ.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-13 ςθμαντικό φψοσ
πόρων του ΕΨΥΑ διατζκθκε για τθν αναηωογόνθςθ αςτικϊν περιοχϊν. Σι ςχετικζσ
παρεμβάςεισ υλοποιικθκαν ςτισ τζςςερεισ πόλεισ τθσ χϊρασ και παρουςίαςαν ιδιαίτερα
υψθλι ηιτθςθ, αφοροφςαν δε κατά κφριο λόγο ςε παρεμβάςεισ πολεοδομικοφ χαρακτιρα
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και δθμιοφργθςαν κετικά αποτελζςματα όςον αφορά τθν αναηωογόνθςθ του οικιςτικοφ
ιςτοφ ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ τουσ. Θ όξυνςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν
προβλθμάτων ςτισ πόλεισ τθσ Ξφπρου, απαιτοφν τθν υιοκζτθςθ παρεμβάςεων
ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα και όχι ςθμειακϊν και αποςπαςματικϊν παρεμβάςεων ςτον
τομζα τθσ αςτικισ αναηωογόνθςθσ, οι οποίεσ παράλλθλα με τθν αντιμετϊπιςθ των
ελλείψεων ςτισ υποδομζσ κα ςτοχεφουν ςτθν αναηωογόνθςθ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςε επιλεγμζνουσ πυρινεσ των
αςτικϊν περιοχϊν.
Αναηωογόνθςθ τθσ Υπαίκρου
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό των πεδινϊν περιοχϊν τθσ υπαίκρου χαρακτθρίηονται ωσ
περιαςτικζσ και παρουςιάηουν αφξθςθ ςτον πλθκυςμό, ικανοποιθτικι δθμογραφικι
ςφνκεςθ (θλικιακι ιςορροπία) και περιοριςμζνθ εξάρτθςθ από τθν γεωργικι εναςχόλθςθ.
Χε αντίκεςθ, ςτισ θμιορεινζσ περιοχζσ καταγράφεται πλθκυςμιακι αποψίλωςθ, γεραςμζνθ
πλθκυςμιακι ςφνκεςθ και ςθμαντικι εξάρτθςθ από δραςτθριότθτεσ τθσ αγροτικισ
οικονομίασ. Χε οριςμζνεσ δε απομακρυςμζνεσ ορεινζσ περιοχζσ θ τάςθ φυγισ και θ ζλλειψθ
ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ενδζχεται να οδθγιςουν τα επόμενα χρόνια τισ περιοχζσ αυτζσ ςε
πλιρθ εγκατάλειψθ, με τθν τάςθ να είναι ςχεδόν μθ αναςτρζψιμθ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Θ ιδιόμορφθ ςφνκεςθ τθσ Ξυπριακισ Ωπαίκρου, τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά κάκε
περιοχισ και κατ’ επζκταςθ των αναγκϊν τθσ, απαιτεί προςεκτικι μελζτθ για εντοπιςμό και
ομαδοποίθςθ των αναγκϊν αυτϊν βάςθ των κοινϊν χαρακτθριςτικϊν, προοπτικϊν,
κινδφνων και αναγκϊν και διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ προςζγγιςθσ για ςτοχευμζνεσ
παρεμβάςεισ με ςτόχο τθν μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα των δράςεων που κα
προωκθκοφν.
Πελετϊντασ εισ βάκοσ τα χαρακτθριςτικά τθσ υπαίκρου και τα ςυγκριτικά τθσ
πλεονεκτιματα, όπωσ για παράδειγμα τον φυςικό, ιςτορικό, πολιτιςτικό, κρθςκευτικό και
άλλο πλοφτο, το ιδιαίτερο κλίμα, αναμζνεται να εφαρμοςτεί διαφορετικι χωρικι
προςζγγιςθ και να καταρτιςτοφν ξεχωριςτζσ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ για υλοποίθςθ ζργων
υποδομισ για κάκε περιοχι.
Θ ανάκαμψθ και αναβάκμιςθ των εν λόγω περιοχϊν, μζςα από μια ολοκλθρωμζνθ
ςτρατθγικι προςζγγιςθ, είναι μια αναγκαιότθτα που εντάςςεται ςτα πλαίςια διαςφάλιςθσ
ςυνκθκϊν εδαφικισ ςυνοχισ και αντιμετϊπιςθσ των ανιςοτιτων που παρατθροφνται ςτισ
προοπτικζσ ανάπτυξθσ των διαφόρων περιοχϊν. Θ δυνατότθτα πολυαπαςχόλθςθσ ςτθν
φπαικρο μπορεί να λειτουργιςει ωσ επαγγελματικι διζξοδοσ ςτον αυξανόμενο αρικμό
νζων ανζργων, μζςω και τθσ εφαρμογισ των τοπικϊν ςτρατθγικϊν ανάπτυξθσ (CLLD).
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ και
διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ μζςω του ΥΑΑ 2007-2013 επιδιϊχκθκε μζςω του
τρίτου Άξονα. Χφμφωνα με τθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ του Υρογράμματοσ θ, ςε μεγάλο
βακμό, απουςία ενόσ ςυνολικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και μιασ ςυγκροτθμζνθσ
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πολιτικισ με χωρικζσ προτεραιότθτεσ περιόριςε τθν αποτελεςματικότθτα των δράςεων. Θ
δθμιουργία των χρθματοδοτοφμενων υποδομϊν δεν βαςίςτθκε επαρκϊσ ςε ζνα ςτρατθγικό
ςχεδιαςμό και ςτθν ιεράρχθςθ αναγκϊν ζτςι ϊςτε να υλοποιοφνται παρεμβάςεισ ςε
περιοχζσ που κα μποροφςαν να εξυπθρετιςουν ςυμπλζγματα κοινοτιτων ι περιοχζσ
ψθλισ τουριςτικισ προτεραιότθτασ και ζντονθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ. Για τθν επόμενθ
προγραμματικι περίοδο ετοιμάηεται ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ μζςω του οποίου κα
επιλεγοφν οι περιοχζσ και τα ζργα που κα υλοποιθκοφν δθμόςιεσ παρεμβάςεισ.
Υαρά τθν ςθμαντικι ανάπτυξθ τόςο των δθμοςίων υποδομϊν όςο και των
αγροτουριςτικϊν καταλυμάτων από το ΕΓΨΑΑ και ΕΨΥΑ κατά τθν προθγοφμενθ
προγραμματικι περίοδο, εντοπίηεται μια ςοβαρι αδυναμία προςζλκυςθσ τουριςτϊν ςτθν
φπαικρο. Για τον λόγο αυτό ςτθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 κα δοκεί ζμφαςθ ςτισ
εμπλουτιςτικζσ αγροτουριςτικζσ παρεμβάςεισ και ςτθν ςυνζργια των επιμζρουσ δράςεων
ςτα πλαίςια του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ.
Θ μζχρι ςιμερα εφαρμογι προγραμμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ
ταυτίηεται ουςιαςτικά με τθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΥΑΑ)
2007 –2013, μζςω του Άξονα 4 (Leader). Ψα εταιρικά ςχιματα που δθμιουργικθκαν ςτο
πλαίςιο του Leader περιζλαβαν ςυνολικά το 55% των κοινοτιτων τθσ Ξφπρου και το 51%
τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ τθσ χϊρασ όπου αςκείται αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ από το κράτοσ
και ςυνολικό πλθκυςμό που αντιςτοιχεί ςτο 54% του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ και
πραγματοποίθςαν παρεμβάςεισ που εςτιάςτθκαν κυρίωσ ςε ζργα υποδομισ ςτθν φπαικρο
(πλατείεσ, μουςεία, διαδρομζσ). Ξατά τθν περίοδο αυτι, οι Σμάδεσ Ψοπικισ Δράςθσ
απζκτθςαν ςθμαντικζσ εμπειρίεσ και δεξιότθτεσ οι οποίεσ κα αποτελζςουν τθν βάςθ για μια
πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο.
Ωςτόςο για πιο αποτελεςματικι εφαρμογι των παρεμβάςεων αναμζνεται να υπάρξει
καλφτερθ ςτόχευςθ των περιοχϊν παρζμβαςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 3.1.1.
Ανάπτυξθ Περιοχϊν Αλιείασ και Υδατοκαλλιζργειασ
Αναπτυξιακζσ Ανάγκεσ/Ανιςότθτεσ
Σι περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ τθσ Ξφπρου αντιμετωπίηουν προβλιματα από
τθν εξάρτθςθ του οικονομικοφ τουσ ιςτοφ από τθν αλιευτικι δραςτθριότθτα, τισ δυςκολίεσ
προςαρμογισ του αλιευτικοφ δυναμικοφ ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του τομζα ςε
ςυνδυαςμό με τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ των αλιζων, τισ ςυγκροφςεισ χριςεων ςτισ
παράκτιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ που αποτελοφν κίνδυνο για το φυςικό περιβάλλον των
περιοχϊν αυτϊν. Ξφριεσ προκλιςεισ για τισ περιοχζσ αυτζσ αποτελοφν θ προςταςία και
αξιοποίθςθ του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ των περιοχϊν αυτϊν, θ
διαφοροποίθςθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων τουσ με τθν ανάπτυξθ
ςυμπλθρωματικϊν προσ τθν αλιεία δραςτθριοτιτων και θ δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε αυτζσ.
Προοπτικζσ Ανάπτυξθσ
Θ αναβάκμιςθ των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ και θ δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ αποτελεί αναγκαιότθτα εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ
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και οικονομικισ ευθμερίασ των απαςχολοφμενων ςτον αλιευτικό τομζα μζςω και τθσ
διαφοροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων τουσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ των περιοχϊν αυτϊν.
Εμπειρίεσ Περιόδου 2007-2013: Χτα πλαίςια τθσ προγραμματικισ περιόδου 2007-2013
μζςω του ΕΨΑ και του Άξονα Υροτεραιότθτασ 4 επιδιϊχκθκε θ υλοποίθςθ ενόσ τοπικοφ
προγράμματοσ ςε μία αλιευτικι περιοχι τθσ χϊρασ, από τθν οποία αποκομίηεται ςθμαντικι
εμπειρία όςον αφορά τθ δθμιουργία και ςτιριξθ των Σμάδων Ψοπικισ Δράςθσ Αλιείασ που
κα ςυμβάλει ςτθν επζκταςθ αντίςτοιχθσ μορφισ παρεμβάςεων κατά τθ νζα προγραμματικι
περίοδο και ςε άλλεσ περιοχζσ.
Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία
Θ Ξφπροσ βρίςκεται ςε ιδιαίτερα κομβικι γεωγραφικι κζςθ ςτο χϊρο τθσ Ροτιοανατολικισ
Πεςογείου, κακϊσ ςυνδζει τθν περιοχι τθσ Ευρϊπθσ με τθ Πζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια
Αφρικι, ενϊ αποτελεί τθν πφλθ ειςόδου-εξόδου τθσ ΕΕ ςε τρίτεσ χϊρεσ. Επίςθσ, κατζχει
ιδιαίτερα ςθμαντικι κζςθ, όςον αφορά τθν ανάπτυξθ των ςχζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
με τα υπόλοιπα κράτθ τθσ Πεςογείου ςτο πλαίςιο τθσ Ευρω-Πεςογειακισ ςυνεργαςίασ και
κομβικι κζςθ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ «καλάςςιασ λεωφόρου» τθσ ΡότιοΑνατολικισ Ευρϊπθσ.
Ξατά τθν περίοδο 2014-2020, θ ενδυνάμωςθ των χωρικϊν ςυνεργαςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ
Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Χυνεργαςίασ εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων τθσ Ε.Ε (με τισ γείτονεσ
χϊρεσ) , ςυνιςτά μία βαςικι ςτρατθγικι επιδίωξθ για ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ κοινϊν
προβλθμάτων / προκλιςεων, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν αςφάλεια και ςτακερότθτα
ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου. Λδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται και θ ενδυνάμωςθ τθσ
ςυνεργαςίασ ςτθν νοτιανατολικι Ευρϊπθ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ξφπρου ςτο
Υρόγραμμα Διαςυνοριακισ Χυνεργαςίασ Πεςογειακισ Οεκάνθσ ENI-MEDκαι ςτο νζο
Διακρατικό Υρόγραμμα Balkan Mediterranean αλλά και οι προςπάκειεσ τθσ Ξφπρου για τθν
ανάπτυξθ Μακπο Πεπιθεπειακήρ Σηπαηηγικήρ (ΠΥΧ) για ηη Μεζόγειο.

1.1.5

υμπερϊςματα τησ Ανϊλυςησ των ΑναπτυξιακώνΑναγκών
και Προοπτικών Ανϊπτυξησ

Από τθ ανάλυςθ τθσ αναπτυξιακισ κατάςταςθσ τθσ Ξφπρου που προθγικθκε, προκφπτουν
χριςιμα ςυμπεράςματα τα οποία αποτελοφν ςθμείο εκκίνθςθσ για τον προςδιοριςμό των
Υροτεραιοτιτων Χρθματοδότθςθσ και τθν εςτίαςθ ςε εκείνουσ του τομείσ, ςτα πλαίςια των
Κεματικϊν Χτόχων, όπου παρατθροφνται οι ςθμαντικότερεσ αποκλίςεισ τθσ χϊρασ ςε ςχζςθ
τουσ ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ ςτα πλαίςια τθσ Ευρϊπθσ 2020, κακϊσ και ςτουσ τομείσ όπου
παρουςιάηονται οι κυριότερεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και ςυγκριτικά πλεονεκτιματα μζςα
ςτισ τεράςτιεσ προκλιςεισ που προζκυψαν από τθν οικονομικι κρίςθ.
Ψο βαςικό ςυμπζραςμα που προκφπτει είναι ότι υπάρχουν δφο βαςικζσ διαςτάςεισ οι
οποίεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ για τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου για τθν αξιοποίθςθ
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των Ψαμείων τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Σι
δυο αυτζσ διαςτάςεισ είναι ακόλουκεσ:
Θ πρϊτθ διάςταςθ αφορά τισ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ, θ
βελτίωςθ των οποίων επιδιϊχκθκε και κατά τθν περίοδο 2007-2013, με ςτόχουσ τθ
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ,
τθν ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, ζτςι ϊςτε να
περιοριςτεί θ απόκλιςθ τθσ χϊρασ από τθν ΕΕ27, ςε όςουσ τομείσ διαπιςτϊκθκε τζτοια
απόκλιςθ, υιοκετϊντασ και τισ ςχετικζσ ςυςτάςεισ του Χυμβουλίου.
Θ δεφτερθ διάςταςθ αφορά ςτθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και των επιπτϊςεων
τθσ, θ οποία επιβαρφνει το δθμοςιονομικό περιβάλλον τθσ χϊρασ, επιβραδφνει τθν
οικονομικι δραςτθριότθτα, υπονομεφει τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ, δθμιουργεί νζεσ
ανάγκεσ ι επιδεινϊνει ιδθ υπάρχουςεσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ Ξυπριακισ
οικονομίασ, δθμιουργεί ιδιαίτερθ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και απειλεί να υπονομεφςει ακόμα
και εκείνουσ τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Ξφπροσ είτε υπερείχε ςε ςχζςθ με τα άλλα κράτθ
– μζλθ, είτε ςθμείωςε ςθμαντικι πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια, μζςα και από τθν
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων που ςυγχρθματοδοτικθκαν από τα Ευρωπαϊκά Ψαμεία και
τισ εκνικζσ πολιτικζσ. Άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν δεφτερθ διάςταςθ είναι θ υλοποίθςθ των
δεςμεφςεων που απορρζουν από το Πνθμόνιο.
Χτα πιο πάνω πλαίςια οι κυριότερεσ προκλιςεισ ςυνοψίηονται πιο κάτω:
Θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μειωμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ
αποτελεί κεντρικι επιδίωξθ, θ οποία για να αντιμετωπιςτεί προχποκζτει τθν επζκταςθ τθσ
ςε κλάδουσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ αλλά και τθν βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ των
υφιςτάμενων επιχειριςεων μζςω μείωςθσ , του κόςτουσ παραγωγισ και τθν βελτίωςθ τθσ
εξωςτρζφειασ τουσ, Ψο μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων τθσ χϊρασ, το υψθλό κόςτοσ
παραγωγισ, , θ απουςία επιχειριςεων εντάςεων γνϊςθσ ςε οικονομικοφσ κλάδουσ ζνταςθσ
γνϊςθσ, θ απϊλεια τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςμοφ λόγω του μονοδιάςτατου
χαρακτιρα του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ (ιλιοσ –κάλαςςα) , θ περιοριςμζνθ
δυνατότθτα ανάπτυξθσ ι χριςθσ καινοτομιϊν αποτελοφν κρίςιμα προβλιματα τα οποία κα
επιχειρθκεί να αντιμετωπιςκοφν με τθν παροχι ςτοχευόμενων ενιςχφςεων προσ τισ ΠΠΕ,
τθν διαςφνδεςθ του εγχϊριου ςυςτιματοσ Ζρευνασ, Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και
Ξαινοτομίασ με τθν εγχϊρια παραγωγι, τθν ενςωμάτωςθ των ΨΥΕ ςτισ επιχειριςεισ και τθ
μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ τθσ οικονομίασ ςτο περιβάλλον.
Χτο πλαίςιο αυτό είναι αναγκαία θ ολοκλθρωμζνθ και τομεακά εςτιαςμζνθ ςτιριξθ των
ΠΠΕ τθσ χϊρασ, με ζναν τρόπο που κα εςτιάηει ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ, κα οδθγεί ςτον εκςυγχρονιςμό των Ξυπριακϊν επιχειριςεων, ςτθν
προςζλκυςθ νζων επιχειριςεων ςε ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτθ δθμιουργία
κζςεων απαςχόλθςθσ. Σι αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ τθσ προθγοφμενθσ προγραμματικισ
περιόδου κατζδειξαν τθν ανάγκθ ςτοχευμζνθσ ςτιριξθσ αλλά και τισ δυνατότθτεσ
δθμιουργίασ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ ςτιριξθσ αυτισ. Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν
ενίςχυςθ του τουριςτικοφ κλάδου με ςτόχο τθν διαφοροποίθςθ-εμπλουτιςμό του
τουριςτικοφ προϊόντοσ, ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν προςπάκεια επζκταςθσ τθσ τουριςτικισ
περιόδου τθσ χϊρασ και ςτθν αφξθςθ του τουριςτικοφ ειςοδιματοσ.
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Χε ςυνκικεσ αδυναμίασ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε τραπεηικό δανειςμό θ
διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε επενδυτικά κεφάλαια, με τθ χριςθ ςφγχρονων
εργαλείων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ αποτελεί ουςιϊδθ προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ
αυτϊν των ςτόχων.
Θ Ραραγωγικι αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ απαιτεί τθν αλλαγι προςανατολιςμοφ του
ςυςτιματοσ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ τθσ χϊρασ προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ζρευνασ με τθν πραγματικι οικονομία, με γνϊμονα και τισ
ςυςτάςεισ/προτάςεισ τθσ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ξφπρο, ενϊ είναι
αναγκαία και θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, για τον
εκςυγχρονιςμό των δομϊν τουσ και τθ βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και των
επιχειριςεων.
Θ ενίςχυςθ του πρωτογενι τομζα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των ςυγκριτικϊν
πλεονεκτθμάτων τθσ γεωργικισ και αλιευτικισ παραγωγισ, τθσ ςτροφισ ςε ποιοτικότερα
προϊόντα που βρίςκουν διζξοδο ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθν ανάπτυξθ ιςχυρότερων
δεςμϊν με τθ βιομθχανία τροφίμων, κα ςυμβάλλει ςυνολικά ςτθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθ δθμιουργία/διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ.
Θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων προςβαςιμότθτασ τθσ χϊρασ, τα οποία αποτελοφν μία
από τισ αιτίεσ τθσ περιοριςμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ αλλά και θ αξιοποίθςθ
τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ξφπρου ςτουσ καλάςςιουσ διαδρόμουσ τθσ Πεςογείου
ςθματοδοτοφν τθν ανάγκθ ολοκλιρωςθσ των ΔΕΔ-Π για τθν βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ με
τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ.
Σι προκλιςεισ που δθμιουργεί θ ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ απαιτοφν τθν ανάλθψθ
ςυνδυαςμζνων πρωτοβουλιϊν που περιλαμβάνουν ζνα πλζγμα βραχυπρόκεςμων δράςεων
ανακουφιςτικοφ χαρακτιρα αλλά και τθ διαμόρφωςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να προςαρμοςκεί ςτισ αλλαγζσ. Ψο υψθλό μορφωτικό
επίπεδο του πλθκυςμοφ αποτελεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα το οποίο κα πρζπει να
αξιοποιθκεί παράλλθλα με τθ λιψθ μζτρων με ςτόχο τθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ. Θ
κοινωνικι ςυνοχι πλιττεται ςτον μεγαλφτερο βακμό από τθν οικονομικι κρίςθ και το
περιοριςτικό δθμοςιονομικό πλαίςιο τθσ χϊρασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτα υψθλά και
διαρκϊσ διευρυνόμενα ποςοςτά ανεργίασ και ςτθν επιβάρυνςθ των δεικτϊν ςχετικά με τον
απειλοφμενο από τθ φτϊχεια πλθκυςμό. Σθμαντικι πρόκλθςθ αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ
των κινδφνων φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, για τισ νεότερεσ θλικιακά ομάδεσ,
τα άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ και ειδικότερα τισ γυναίκεσ 55-64 ετϊν, αλλά και για το
ςφνολο του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Υαράλλθλα, θ ανιςοςκζλεια μεταξφ αναγκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ δθμιουργεί αυξθμζνεσ ανάγκεσ για τθ
διαμόρφωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ Δια βίου Πάκθςθσ, τθν ουςιαςτικι
εφαρμογι του αναμορφωμζνου κεςμοφ τθσ Πακθτείασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ
ελκυςτικότθτασ και ποιότθτασ τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ.
Θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν αειφορικισ ανάπτυξθσ, θ αντιμετϊπιςθ των οξυμμζνων
επιπτϊςεων/ςυνεπειϊν που ζχει ςτθν Κφπρο θ Κλιματικι Αλλαγι, ςε ςυνκικεσ
περιοριςμοφ των δθμόςιων δαπανϊν και ανελαςτικϊν χρονικϊν περικωρίων για τθν
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εναρμόνιςθ με το κοινοτικό κεκτθμζνο, κακϊσ και για τθν επίτευξθ των ςτόχων που
περιλαμβάνονται ςτο ΕΠΥ και ςε ςχετικζσ Σδθγίεσ τθσ Ε.Ε., ςυνκζτουν τισ κυριότερεσ
προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Ξφπροσ. Σι πιεςτικότερεσ ανάγκεσ παρουςιάηονται ςτθ
διαχείριςθ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, τομζασ ςτον οποίο θ χϊρα ςυνεχίηει να
παρουςιάηει υςτζρθςθ ςε ςχζςθ με το Ξοινοτικό κεκτθμζνο. Υαράλλθλα, τα ιςχυρά
πλεονεκτιματα τα οποία διακζτει θ χϊρα ςτθ δυνατότθτα παραγωγισ ενζργειασ από
ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κυρίωσ τθν θλιακι, αποτελοφν ςθμαντικι πρόκλθςθ αφοφ θ
αξιοποίθςι τουσ κα ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων τθσ Ξφπρου ςτο πλαίςιο
τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020», τόςο όςον αφορά τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και
κατανάλωςθσ ενζργειασ από ΑΥΕ, όςο και ςτον περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου. Θ προϊκθςθ μζτρων ςτον τομζα τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ αφξθςθσ
τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν υιοκζτθςθ μζτρων για τθν μείωςθ των
εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τον τομζα των μεταφορϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ, κα ζχουν επίςθσ ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του
ΕΠΥ τθσ Ξφπρου και παράλλθλα ςτισ πολιτικζσ που κα εφαρμοςτοφν για τθν βιϊςιμθ
ανάπτυξθ των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ.
Χτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν αειφορικισ ανάπτυξθσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν
που ζχει θ κλιματικι αλλαγι, ςθμαντικό ρόλο καλείται να διαδραματίςει ο πρωτογενισ
τομζασ τθσ οικονομίασ, με τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν διαχείριςθσ των υδάτινων
πόρων, τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ και αποκατάςταςθσ των δαςϊν και τθν προϊκθςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΥΕ ςτο γεωργικό τομζα. Θ προςταςία τθσ
βιοποικιλότθτασ τθσ χϊρασ αποτελεί πρόκλθςθ θ οποία ςυνδζεται τόςο με τθν ενίςχυςθ τθσ
αειφορικισ ανάπτυξθσ, όςο και με τθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ τθσ ςτο πλαίςιο τθσ
διαφοροποίθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ και τθσ ανάπτυξθσ τουριςτικϊν
προϊόντων που ςυνδζονται με αυτι. Χθμαντικοί πολιτιςτικοί πόροι, τόςο ςτισ πόλεισ, όςο
και ςτθν φπαικρο, αποτελοφν επίςθσ ςτοιχείο που πρζπει να αξιοποιθκεί προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ και προβολισ, ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςτόχουσ τθσ
αναβάκμιςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Υρόςκετεσ ανάγκεσ υπάρχουν ςτθν υιοκζτθςθ διατομεακϊν εργαλείων για τθν
Σλοκλθρωμζνθ Καλάςςια Υολιτικι (Καλάςςιοσ Χωροταξικόσ Χχεδιαςμόσ, Σλοκλθρωμζνθ
Διαχείριςθ Υαράκτιων Υεριοχϊν), ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν
ανακεωρθμζνθ Ξοινι Αλιευτικι Υολιτικι και ςτθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ
παράκτιεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Θ προςταςία και ανάδειξθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ
εντάςςεται ςτο πλαίςιο των προκλιςεων και ευκαιριϊν που αντιμετωπίηει θ Ξφπροσ ςτον
τομζα τθσ βιϊςιμθσ γαλάηιασ ανάπτυξθσ (bluegrowth). Ειδικότερα, οι τομείσ ςτουσ οποίουσ
θ Ξφπροσ αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ προκλιςεισ είναι αυτοί του καλάςςιου τουριςμοφ,
μζςω τθσ διαςφνδεςθσ τθσ Αδριατικισ με το Λόνιο Υζλαγοσ και τθν Ανατολικι Πεςόγειο, και
ο τομζασ τθσ ανάπτυξθσ του καταδυτικοφ τουριςμοφ, δεδομζνου ότι θ Ξφπροσ αποτελεί
ζναν από τουσ βαςικοφσ προοριςμοφσ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου για καταδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
Σριηόντια προχπόκεςθ για τθν αξιοποίθςθ των προκλιςεων τθσ προγραμματικισ περιόδου
2014-2020 αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ
οργάνωςθσ του δθμόςιου τομζα τθσ οικονομίασ, ενϊ παράλλθλα ςυνιςτϊςα τθσ
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αναπτυξιακισ πολιτικισ που κα εξειδικευκεί κα αποτελζςει θ υιοκζτθςθ ευρφτατων
κεςμικϊν και οργανωτικϊν μεταρρυκμίςεων, που αφοροφν ςθμαντικοφσ τομείσ πολιτικϊν
όπωσ θ αγορά εργαςίασ, θ υγεία, θ εκπαίδευςθ ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ (άτυπθ/τυπικι) και
βακμίδεσ τθσ, υπό το πρίςμα των προτεραιοτιτων που κζτουν οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ, θ πρόνοια και θ διοικθτικι οργάνωςθ του κράτουσ.
1.1.6

Προτεραιότητεσ Φρηματοδότηςησ

Πε βάςθ τα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ των ανιςοτιτων, αναπτυξιακϊν αναγκϊν και
προοπτικϊν ανάπτυξθσ που προθγικθκε ωσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ αξιοποίθςθσ των
πόρων των ΕΔΕΨ για τθν περίοδο 2014-2020 κακορίηεται, θ αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ
εςτιάηοντασ ςε τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Κφπροσ διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και
‘εξωςτρεφι’ χαρακτιρα αξιοποιϊντασ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθν καινοτομία και τισ
Ψεχνολογίεσ Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν, θ διατιρθςθ και δθμιουργία νζων κζςεων
εργαςίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Χτα πλαίςια αυτά οι παρεμβάςεισ των ΕΔΕΨ κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο κα πρζπει
να εςτιαςτοφν ςτισ ακόλουκεσ τρείσ Προτεραιότθτεσ Χρθματοδότθςθσ οι οποίεσ αναλφονται
πιο κάτω:
1. Υποςτιριξθ τθσ Αναδιάρκρωςθσ τθσ Κυπριακισ Οικονομίασ και Ενίςχυςθ τθσ
Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
2. Αναβάκμιςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Ρροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικι
Συνοχι
3. Ρροςταςία και Αποδοτικι Χριςθ των Ρόρων.

ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1: ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η αναδιάρκρωςθ τθσ Κυπριακισ οικονομίασ και θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ
αποτελεί τθν πρϊτθ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ ΣΕΣ, ωσ αποτζλεςμα των
αναγκϊν αντιμετϊπιςθσ αφενόσ των ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτουσ επιμζρουσ
τομείσ και κλάδουσ τθσ οικονομίασ και ςτθν αγορά εργαςίασ, και αφετζρου των
διαρκρωτικϊν προβλθμάτων τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, πολλά από τα οποία οξφνκθκαν
περαιτζρω λόγω τθσ κρίςθσ. Θ πολιτικι αντιμετϊπιςθσ των πιο πάνω προκλιςεων κα
επικεντρωκεί ςτουσ τομείσ όπου θ χϊρα διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ι εν δυνάμει
προοπτικζσ ανάπτυξθσ, και κα περιλάβει όλουσ τουσ επιμζρουσ παράγοντεσ οι οποίοι
ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγικι αναδιάρκρωςθ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα και με τα αποτελζςματα τθσ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ
(S3Cy), κυρίαρχοι τομείσ προτεραιότθτασ αποτελοφν ο τουριςμόσ και θ ενζργεια(ενϊ ωσ
δευτερεφοντεσ τομείσ προτεραιότθτασ αναδείχκθκαν θ γεωργία (τρόφιμα), το δομθμζνο
περιβάλλον(καταςκευζσ), οι μεταφορζσ(ναυτιλία) και θ υγεία. Επιπλζον, ζχουν
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προςδιοριςτεί ωσ ςθμαντικοί τομείσ οριηόντιου χαρακτιρα το περιβάλλον και οι
τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν.
H ςυμβολι των ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων τθν περίοδο 2014- 2020 ςτθν
αναδιάρκρωςθ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ
εντάςςεται ςε μια ςτοχευμζνθ ςτρατθγικι, θ όποια λαμβάνοντασ υπόψθ τα
αποτελζςματα τθσ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (S3Cy), κα ςυμπεριλαμβάνει μεταξφ
άλλων
εξειδικευμζνα εμπροςκοβαρι μζτρα, για βελτίωςθ ςτουσ τομείσ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων τθσ χϊρασ, τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ
των ΨΥΕ από τον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα, τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ,
τθν εςτιαςμζνθ αναβάκμιςθ των μεταφορικϊν υποδομϊν και τθν προϊκθςθ τθσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, ενϊ παράλλθλα προχποκζτει τον προςανατολιςμό τθσ
ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε επαγγζλματα και ειδικότθτεσ
που είναι αναγκαία για τθν υποςτιριξθ αυτισ τθσ αναδιάρκρωςθσ.
Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ και ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και προςφοράσ
προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ
Θ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ και ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ και
ιδιαίτερα των πολφ μικρϊν, οι οποίεσ αποτελοφν και τθν ςυντριπτικι πλειονότθτα των
κυπριακϊν επιχειριςεων, αποτελεί πρϊτθ προτεραιότθτα για τθν προγραμματικι περίοδο
2014-20. Θ πολιτικι κα επικεντρωκεί ςε κλάδουσ και των τριϊν τομζων τθσ οικονομίασ και
κατά κφριο λόγο εκεί όπου θ Ξφπροσ παρουςιάηει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ι προοπτικζσ
υψθλοφ εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ. Σι ανάγκεσ ενίςχυςθσ του παραγωγικοφ ιςτοφ τθσ
χϊρασ επιβάλλουν τθν υιοκζτθςθ μιασ ςτρατθγικισ που κα υποςτθρίηει τθν
αναδιοργάνωςθ των επιχειριςεων, τθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ, τθν
ενίςχυςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, μζςω τθσ ςυνδυαςμζνθσ
αναβάκμιςθσ του τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, τθσ ανάπτυξθσ και χριςθσ καινοτομίασ, τθσ
επζκταςθσ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ και τθσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου
δυναμικοφ.
Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςε κλάδουσ που παρουςιάηουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τα αποτελζςματα τθσ Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (S3Cy),
όπωσ είναι οι τομείσ του τουριςμοφ, τθσ ενζργειασ και ιδιαίτερα των ΑΥΕ, οι καταςκευζσ και
οι μεταφορζσ. Θ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων του αγροτοδιατροφικοφ τομζα και των
τομζων τθσ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν αποτελοφν, επίςθσ, μζςο τθσ πολιτικισ που
κα εφαρμοςκεί, για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ και τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. Σι παρεμβάςεισ ςτον τομζα του τουριςμοφ αποςκοποφν ςτον
εμπλουτιςμό του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ με τθν ειςαγωγι νζων υπθρεςιϊν ςε
τομείσ όπωσ ο αγροτουριςμόσ, ο ακλθτικόσ και ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τα ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ γαλάηιασ
ανάπτυξθσ.
Θ επιλεγμζνθ ενίςχυςθ κλάδων που υποςτθρίηουν τθν αναδιάρκρωςθ του παραγωγικοφ
προτφπου τθσ χϊρασ προχποκζτει τθν παράλλθλθ ενίςχυςθ δραςτθριοτιτων παροχισ
επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν που κα μποροφςαν να λειτουργιςουν υποςτθρικτικά για τθν
προςζλκυςθ επιχειριςεων που ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ αυτϊν των κλάδων (π.χ.
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ναυτιλιακζσ, αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ), θ λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά με αυτοφσ (π.χ.
υπθρεςίεσ υγείασ, ευεξίασ, αναψυχισ ςε ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ και διαφοροποίθςθ του
τουριςμοφ) και αξιοποιοφν τα πλεονεκτιματα τθσ γεωγραφικισ κζςθσ και του φυςικοφ –
καλάςςιου περιβάλλοντοσ τθσ χϊρασ.
Χτο πλαίςιο τθσ προτεραιότθτασ χρθματοδότθςθσ κα επιδιωχκεί, μεταξφ άλλων, και θ
αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ των ΠΠΕ, μζςα από εξειδικευμζνα
εμπροςκοβαρι μζτρα, τα οποία κα ςτοχεφουν ςτθ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε
χρθματοδοτικά κεφάλαια και κα επικεντρϊνεται ςε τομείσ τθσ οικονομίασ που
παρουςιάηουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ
Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ (S3Cy). Θ παροχι άμεςων ενιςχφςεων ςτισ ΠΠΕ είναι
αναγκαίο να ςυνδυάηεται με τθν αξιοποίθςθ κατάλλθλων εργαλείων χρθματοοικονομικισ
τεχνικισ, όπωσ προϊόντα επιμεριςμοφ του κινδφνου υπό τθ μορφι δανείων με ευνοϊκοφσ
όρουσ χρθματοδότθςθσ ι/και εγγυοδοτικά προϊόντα, ζτςι ϊςτε οι ενιςχφςεισ να
ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτθ διατιρθςθ των επιχειριςεων τθσ χϊρασ και ςτθ δθμιουργία
νζων και πιο ανταγωνιςτικϊν επιχειρθματικϊν μονάδων. Χτα πλαίςια αυτά, ζχει ιδθ
τροχιοδρομθκεί αρικμόσ εκνικϊν προϊόντων επιμεριςμοφ του κινδφνου ςε ςυνεργαςία με
τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων.
Βελτίωςθ τθσ Πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
και Επικοινωνιϊν ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα
Πε βάςθ το Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό Υρόγραμμα τθσ Ξφπρου και τθν Ψθφιακι Χτρατθγικι
τθσ Ξφπρου οι προτεραιότθτεσ για ςυγχρθματοδότθςθ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και
Επενδυτικά Ψαμεία τθν περίοδο 2014-2020 επικεντρϊνονται ςτθν προϊκθςθ τθσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν υπζρ-υψθλϊν ταχυτιτων και ςτθν
προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ.
Τςον αφορά το Δθμόςιο τομζα, προτεραιότθτεσ αποτελοφν θ αφξθςθ του αρικμοφ των
υπθρεςιϊν του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (ςυμπεριλαμβανομζνων των Αρχϊν Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ) που παρζχονται θλεκτρονικά προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ και ο
εκςυγχρονιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και
αποδοτικότθτασ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν μζςω τθσ ειςαγωγισ των ΨΥΕ
ςτισ εςωτερικζσ τουσ διαδικαςίεσ.
Χτισ υποδομζσ προγραμματίηεται επικζντρωςθ ςτθν ανάπτυξθ δικτφου οπτικϊν ινϊν ςτο
υποςτατικό (FTTH), το οποίο κα ζχει ωσ άμεςεσ επιπτϊςεισ τθ δθμιουργία νζων κζςεων
εργαςίασ μζςω των ζργων πολιτικισ μθχανικισ, οικοδομικϊν καταςκευϊν και του
εξοπλιςμοφ που απαιτείται για τθν καταςκευι τθσ νζασ υποδομισ. Επαγόμενεσ επιπτϊςεισ
αντικατοπτρίηονται ςτισ νζεσ μορφζσ επιχειριςεων που δυνατόν να εμφανιςτοφν λόγω των
αυξθμζνων ευρυηωνικϊν ταχυτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δθμιουργίασ
περιςςότερων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (online services), τθν προςφορά υπθρεςιϊν όπωσ
υπολογιςτικοφ νζφουσ (cloud computing), θλ-υγείασ, ζξυπνων πόλεων, ζξυπνων μετρθτϊν,
θλ-εκπαίδευςθσ, τθν ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ, τθν κινθτικότθτα ςτθν εργαςία (π.χ.
εργαςία από το ςπίτι, εργαςία μζςω αναβακμιςμζνων κινθτϊν δικτφων), κακϊσ και τθν
κοινωνικι ζνταξθ (πχ. αγροτικζσ και απομακρυςμζνεσ περιοχζσ). Επίςθσ, θ επζκταςθ των
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κινθτϊν δικτφων 4θσ γενιάσ ςε όλθ τθ χϊρα κα αυξιςει το βακμό κινθτικότθτασ και κα
ανταποκρικεί ςτισ νζεσ τάςεισ τθσ αγοράσ κακϊσ και του ςφγχρονου τρόπου ηωισ.
Για τον ιδιωτικό τομζα ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων κυρίωσ των
πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων και θ επζκταςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ αποτελεί ζνα
από τα μζςα για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ προτεραιότθτα αποτελεί θ αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο
και θ βελτίωςθ των ικανοτιτων των κατοίκων ςτθ χριςθ ΨΥΕ.
Ενίςχυςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και τθσ καινοτομίασ
Βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ αναπροςαρμογι του ςυςτιματοσ Ζρευνασ, Ψεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ και Ξαινοτομίασ (‘ΕΨΑΞ’) προσ τισ ανάγκεσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, και μζςω
αυτοφ θ ενίςχυςθ των ςχζςεων μεταξφ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και των αναγκϊν
των επιχειριςεων, με απϊτερο ςκοπό τθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν
ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Θ ενκάρρυνςθ των επιχειριςεων τθσ
Ξφπρου προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, ι/και να
χρθςιμοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθν παραγωγι νζων προϊόντων και
υπθρεςιϊν υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ ι για τθν αναβάκμιςθ των ιδθ παραγόμενων,
αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο ςτθν προςπάκεια επανακακοριςμοφ του προςανατολιςμοφ
τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ.
Υροτεραιότθτεσ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ αποτελοφν οι τομείσ και κλάδοι
τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ οι οποίοι παρουςιάηουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ και εξαγωγικισ
δραςτθριότθτασ, οι οποίοι ζχουν αναδειχκεί μζςα από τθν Εκνικι τρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ. Σι τομείσ του τουριςμοφ και τθσ ενζργειασ ζχουν αναδειχκεί ωσ κυρίαρχοι
τομείσ προτεραιότθτασ, ενϊ ωσ δευτερεφοντεσ τομείσ προτεραιότθτασ αναδείχκθκαν θ
γεωργία, οι καταςκευζσ, θ ναυτιλία και θ υγεία. Επιπλζον, ζχουν προςδιοριςτεί ωσ
ςθμαντικοί τομείσ οριηόντιου χαρακτιρα το περιβάλλον, οι τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και
επικοινωνιϊν και το ανκρϊπινο δυναμικό.
Υζραν των τομεακϊν προτεραιοτιτων, θ πολιτικι για ΕΨΑΞ κα καλφψει και άλλεσ οριηόντιεσ
ανάγκεσ και προοπτικζσ που προζκυψαν από τθν S3Cy, όπωσ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ
δθμιουργίασ ενόσ διαχρονικοφ και δυναμικοφ ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ, που κα είναι ικανό να
ςυνειςφζρει τόςο ςτθ αναδιάρκρωςθ και μετεξζλιξθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ όςο και
ςτθν ενίςχυςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ των κοινωνικϊν προκλιςεων («Αειφόρο Χφςτθμα ΕΨΑΞ»),
και θ ενίςχυςθ του πλαιςίου, των μθχανιςμϊν και των δομϊν λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
ΕΨΑΞ κατά τρόπο που να διευκολφνει και ενδυναμϊνει τθν αποτελεςματικότερθ ανάπτυξθ,
τθν αξιοποίθςθ και τθν προβολι των αποτελεςμάτων του («Ωποςτιριξθ Χυςτιματοσ
ΕΨΑΞ»).
Εκςυγχρονιςμόσ και Βελτίωςθ τθσ Αποδοτικότθτασ του Δθμόςιου Τομζα
Σ εκςυγχρονιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του Δθμόςιου Ψομζα τθσ Ξφπρου κα
ςτθρίξει τθν ευρφτερθ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ και
τθν αναδιάρκρωςθ του παραγωγικοφ τθσ προτφπου, μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ διοικθτικισ
μεταρρφκμιςθσ, θ οποία περιλαμβάνεται και ςτισ δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ με βάςθ το
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Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ. Θ μεταρρφκμιςθ εςτιάηεται ςτθν αναβάκμιςθ του ςτρατθγικοφ
προγραμματιςμοφ και χάραξθσ πολιτικισ, κακϊσ και ςτθν αναδιοργάνωςθ των
λειτουργικϊν δομϊν τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ, με ςτόχουσ τθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν,
τθν αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Δθμόςιου Ψομζα και τθ διαςφάλιςθ τθσ
πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ, τθν οριηοντιοποίθςθ λειτουργικϊν υπθρεςιϊν του Ξράτουσ,
τθν εφαρμογι νζου μοντζλου εταιρικισ διακυβζρνθςθσ Ωπουργείων και τθν
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των δθμοςίων πόρων. Θ ενίςχυςθ των θλεκτρονικϊν
υπθρεςιϊν αποτελεί βαςικό μζςο αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ.
Θ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο
τθσ μεταρρφκμιςθσ μζςω παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων των δθμοςίων
υπαλλιλων, τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ικανοτιτων από τα διευκυντικά ςτελζχθ, τθν
ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και τθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ κινθτικότθτασ
και εναλλαξιμότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων.
Ενίςχυςθ του τομζα των Μεταφορϊν
Βαςικι επιδίωξθ ςτον τομζα των μεταφορϊν αποτελεί θ προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ
κινθτικότθτασ ςυμβάλλοντασ και ςτον εκνικό ςτόχο για μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου από τον τομζα των μεταφορϊν.
Υρόςκετα, θ προςπάκεια ςτιριξθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ προχποκζτει
τθν περαιτζρω βελτίωςθ ςτισ βαςικζσ υποδομζσ μεταφορϊν τθσ χϊρασ ςυμβάλλοντασ, ςτο
βακμό του δυνατοφ, ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ προςβαςιμότθτασ. Θ ςτρατθγικι
περιλαμβάνει τθν επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ ςχετικισ λιμενικισ υποδομισ και τθ
ςυμπλιρωςθ του βαςικοφ Διευρωπαϊκοφ Δικτφου Σδικϊν Πεταφορϊν με ζμφαςθ ςτθ
ςφνδεςθ των λιμζνων με το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ.
ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
Χτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ ανάπτυξθσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ κα επιδιωχκοφν
ιςορροπθμζνεσ παρεμβάςεισ ανάμεςα ςε ανακουφιςτικά μζτρα για τθν άρςθ των
ςυνεπειϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ και ςε διαρκρωτικά μζτρα για τθν αγορά
εργαςίασ. Χτα άμεςα ανακουφιςτικά μζτρα για τθν απαςχόλθςθ περιλαμβάνεται και θ
εφαρμογι τθσ Υρωτοβουλίασ για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων.
Υροτεραιότθτα για τθ χϊρα αποτελεί θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και θ βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ ανζργων και ανενεργϊν ατόμων, θ βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ανάπτυξθ
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςυμβατϊν με το νζο παραγωγικό πρότυπο τθσ οικονομίασ και
τουσ κλάδουσ προτεραιότθτασ που το ςτθρίηουν (αντιςτοίχιςθ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων
με τθν αγορά εργαςίασ) και θ κζςπιςθ επαρκοφσ δικτφου κοινωνικισ προςταςίασ για όςουσ
πολίτεσ ζχουν ανάγκθ.
Απαςχόλθςθ και ανκρϊπινο δυναμικό
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Πε τθν εφαρμογι των κατάλλθλων πολιτικϊν κα επιδιωχκεί να περιοριςτοφν οι κοινωνικζσ
ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, να ελαχιςτοποιθκεί το κόςτοσ από τθν υψθλι ανεργία και να τεκοφν
τα κεμζλια για μια βιϊςιμθ επιςτροφι ςε υψθλά ποςοςτά απαςχόλθςθσ. Θ πολιτικι ςτθν
προγραμματικι περίοδο ιςορροπεί μεταξφ τθσ βραχυπρόκεςμθσ καταπολζμθςθσ των
επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και αφετζρου ςτθ μεςοπρόκεςμθ
δθμιουργία βιϊςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ. Επιδίωξθ αποτελεί θ εξαςφάλιςθ ότι θ
περίοδοσ τθσ υψθλισ ανεργίασ δεν κα υπονομεφςει τθν ανάκαμψθ, μζςω τθσ αφξθςθσ του
επιπζδου τθσ διαρκρωτικισ ανεργίασ ι μζςω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των οικονομικά
αδρανϊν ατόμων.
Ωσ προτεραιότθτεσ για τθν καταπολζμθςθ των ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ είναι θ ςυγκράτθςθ
του ρυκμοφ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ και θ δθμιουργία απαςχόλθςθσ με ςτοχευμζνα μζτρα
ενεργθτικϊν πολιτικϊν εςτιαςμζνων ςτουσ αναπτυξιακοφσ τομείσ τθσ κυπριακισ
οικονομίασ. Ενδεικτικά, τα μζτρα ενεργθτικϊν πολιτικϊν αφοροφν τθν παροχι κινιτρων
για εργοδότθςθ ανζργων, τθν επιδότθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ με ευζλικτεσ ρυκμίςεισ, και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυνεχιηόμενθσ
επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με ζμφαςθ ςτθν πιςτοποίθςθ προςόντων. Ειδικι μζριμνα κα
λθφκεί για τθν προςαρμογι των εργαηομζνων και των επιχειρθματιϊν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ
που επικρατοφν ςτθν αγορά εργαςίασ, με ςτόχο τθσ διατιρθςθ τθσ απαςχόλθςθσ.
Διακριτι προτεραιότθτα αποτελεί θ ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ
και ιδιαίτερα εκείνων που βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ ι κατάρτιςθσ (NEETs).
Χτο πλαίςιο αυτό κα υλοποιθκεί θ Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων που
περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν εφαρμογι τθσ Χφςταςθσ ‘‘Εγγφθςθ για τθ Ρεολαία‘‘ μζςα
από ζνα ειδικά διαμορφωμζνο Χχζδιο Δράςθσ.

Υροχπόκεςθ για τθ δθμιουργία μεςοπρόκεςμα ποιοτικισ και βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ
είναι θ ενίςχυςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθ με αναβάκμιςθ εργαλείων και
διαδικαςιϊν και ςφμπραξθσ τθσ με φορείσ τθσ αγοράσ εργαςίασ κακϊσ και θ
δθμιουργία δομϊν για τθ λειτουργία του δικτφουEURES,που κα υποςτθρίξει τθν
κινθτικότθτα των εργαηομζνων.
Θ προϊκθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ και θ δθμιουργία και ανάπτυξθ
μικρϊν επιχειριςεων κα ςυμβάλουν ςτθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ.
Εκπαίδευςθ - δια βίου μάκθςθ
Σ τομζασ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ δια βίου μάκθςθσ αποτελεί παράμετρο ιδιαίτερθσ
ςθμαντικότθτασ για τθν ταχφτερθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. Ειδικά για τθν
Ξφπρο, οι διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ, τόςο ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, όςο και ςτο
ευρφτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ τθσ αναγκαιότθτασ
μιασ ςτοχευμζνθσ και μεςομακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων
και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ
προςανατολιςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ
αναδιάρκρωςθσ του παραγωγικοφ προτφπου τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ.
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Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθ βελτίωςθ τθσ ςυςχζτιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τισ ανάγκεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ (υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ), κυρίωσ μζςω τθσ αναμόρφωςθσ τθσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εφαρμογι τθσ Ρζασ
Χφγχρονθσ Πακθτείασ και τθσ ςτιριξθσ τθσ επαγγελματικισ κακοδιγθςθσ (ςε όλα τα
επίπεδα).Υαράλλθλα, ςτθν κατεφκυνςθ αυτι κα ςυμβάλει και θ περαιτζρω ςφνδεςθ τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ μζςω προγραμμάτων πρακτικισ
άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ, διαμζςου τθσ λειτουργίασ των Γραφείων Διαςφνδεςθσ των
Υανεπιςτθμίων με τον επιχειρθματικό κόςμο.
Χε ςχζςθ με τθ δια βίου μάκθςθ, προτεραιότθτα αποτελεί θ επικαιροποίθςθ των γνϊςεων
και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ζμφαςθ ςτισ πιο ευάλωτεσ ομάδεσ, με ςτόχο
τθν κάλυψθ των τρεχουςϊν και μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ. Ροείται, ότι
προτεραιότθτα κα δοκεί ςε κλάδουσ τθσ οικονομίασ με υψθλι προςτικζμενθ αξία ςτουσ
οποίουσ κα ςτθριχκεί θ προςπάκεια επανεκκίνθςθσ τθσ οικονομίασ (τουριςμόσ, ενζργεια,
γαλάηια οικονομία, νζεσ τεχνολογίεσ, κλπ).
Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ δθμιουργίασ του Εκνικοφ Υλαιςίου
Υροςόντων, κα ενιςχυκεί θ προςπάκεια πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων του
εργατικοφ δυναμικοφ μζςω του Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων, με τθν ζνταξθ
περιγραμμάτων νζων επαγγελμάτων, αλλά και τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ
για τα υφιςτάμενα επαγγζλματα. Θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων, κα
υποςτθριχκεί μζςα και από τθ δθμιουργία μθχανιςμοφ επικφρωςθσ τθσ μθ τυπικισ και
άτυπθσ μάκθςθσ.
Υροτεραιότθτα κα δοκεί επίςθσ και ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
για τουσ αγρότεσ και τουσ αλιείσ, ανάγκεσ που αμβλφνονται από τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ
τθσ Ξοινισ Αγροτικισ Υολιτικισ και τθσ Ξοινισ Αλιευτικισ Υολιτικισ. Θ εκπαίδευςθ ςτουσ
γεωργοφσ δφναται να καλφπτει περιβαλλοντικά κζματα περιλαμβανομζνθσ και ενθμζρωςθσ
ςχετικά με τθν μείωςθ εκπομπϊν από Αιροφμενα Χωματίδια (PM) και Αμμωνία (ΡΘ3) (π.χ.
καλφτερθ διαχείριςθ λυμάτων, ορκολογικι χριςθ λιπαςμάτων και αποφυγι τθσ διάβρωςθσ
του εδάφουσ).

Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και κοινωνικι ενςωμάτωςθ
Χτθν περίοδο οικονομικισ φφεςθσ οι περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό για τθν κοινωνικι
προςταςία ζνεκα τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, αυξάνουν ςθμαντικά τον κίνδυνο τθσ
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Θ πολιτικι ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο
εςτιάηεται ςτθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και τθν ιςότθτα ευκαιριϊν, ςτθν προϊκθςθ
τθσ ενεργοφ ζνταξθσ και ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ.
Υροτεραιότθτα κα δοκεί τόςο ςτισ παραδοςιακζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, που κεωροφνται
περιςςότερο ευάλωτεσ ςτον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
(θλικιωμζνοι, γυναίκεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ, δικαιοφχοι ελάχιςτου εγγυθμζνου
ειςοδιματοσ, ΑμεΑ, κλπ), όςο και ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι
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κζςθ ωσ προσ τθν ζνταξθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ από οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτιςμικά αίτια με παρεμβάςεισ ςυνδεδεμζνεσ με ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και
με απϊτερο ςτόχο τθν ενεργό ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Θ πολιτικι κα εφαρμοςκεί με μζτρα όπωσ, θ ενςωμάτωςθ ευπακϊν ομάδων μακθτϊν,
περιλαμβανομζνων παιδιϊν-μεταναςτϊν, που διαμζνουν ςε περιοχζσ με μεγάλθ
ςυγκζντρωςθ ατόμων που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ, θ παροχι κινιτρων για
απαςχόλθςθ ατόμων με αναπθρίεσ και ευπακϊν κοινωνικά ομάδων, θ εργαςιακι
αποκατάςταςθ ευάλωτων ομάδων με ςταδιακι απεξάρτθςθ τουσ από προνοιακά
επιδόματα κ.α..
Σι παρεμβάςεισ που κα προωκθκοφν κα ςτθρίξουν τθ διαδικαςία κοινωνικισ ςυνοχισ, και
κα υλοποιοφνται ςυμπλθρωματικά ωσ προσ το Ελάχιςτο Εγγυθμζνο Ειςόδθμα το οποίο
υπολογίηεται, μεταξφ άλλων, ςτθ βάςθ του ελάχιςτου επιπζδου αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ,
καλφπτοντασ αγακά και υπθρεςίεσ.
Υροτεραιότθτα κα δοκεί και ςτθν προαγωγι τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, κεςμόσ
που μζχρι ςιμερα δεν ζχει εφαρμοςκεί ουςιαςτικά ςτθν Ξφπρο, τόςο λόγω των ςυνκθκϊν
που επικρατοφςαν, αλλά και τθσ ςχετικισ ζλλειψθσ κεςμικοφ πλαιςίου. Σι ειδικζσ ςυνκικεσ
που δθμιουργικθκαν μετά το Πάρτιο του 2013, ςυναινοφν ςτθν παροχι κινιτρων για
ίδρυςθ και λειτουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων που μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν
προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ κοινωνικϊν ομάδων με μεγαλφτερο κίνδυνο φτϊχειασ (πχ
άνεργοι κοντά ςτθν θλικία ςυνταξιοδότθςθσ, μακροχρόνια άνεργοι κλπ).
ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3: ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΩΝ
Σι υψθλοί ρυκμοί ανάπτυξθσ των προθγοφμενων δεκαετιϊν οδιγθςαν μεταξφ άλλων ςτθ
ςθμαντικι επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ και τθν αφξθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.
Πζςω τθσ προτεραιότθτασ χρθματοδότθςθσ επιδιϊκεται θ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ
προϊκθςθσ όλων των απαραίτθτων παρεμβάςεων για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των
φυςικϊν πόρων, τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθν μετάβαςθ ςε μια
οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα. Ραράλλθλα, κα επιχειρθκεί θ αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων που παρζχει θ πράςινθ οικονομία και θ γαλάηια οικονομία για τθν
προϊκθςθ ενόσ βιϊςιμου αναπτυξιακοφ προτφπου που κα ενςωματϊνει τθν
περιβαλλοντικι προςταςία εξυπθρετϊντασ ταυτόχρονα τθν ανακζρμανςθ τθσ
οικονομίασ.
Θ επιδίωξθ αυτι κα προωκθκεί μζςω τθσ προςαρμογισ τθσ αλιείασ και τθσ γεωργίασ, τθσ
μόχλευςθσ ιδιωτικϊν πόρων για τθν επιτάχυνςθ τθσ εναρμόνιςθσ με το Κοινοτικό Κεκτθμζνο
ςτουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ υγρϊν και ςτερεϊν αποβλιτων αλλά και τθσ ανάδειξθσ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ ωσ βαςικϊν πυλϊνων ςτθν
προςπάκεια εμπλουτιςμοφ του τουριςτικοφ προϊόντοσ.
Εμπλουτιςμόσ του Ενεργειακοφ Ιςοηυγίου τθσ Χϊρασ και Προϊκθςθ τθσ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ
Πε βάςθ τθν ανάλυςθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν, προκλιςεων και προοπτικϊν ςτον
τομζα τθσ ενζργειασ, προτεραιότθτεσ χρθματοδότθςθσ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά
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και Επενδυτικά Ψαμεία τθ νζα προγραμματικι περίοδο αποτελοφν θ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και ο εμπλουτιςμόσ του
ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ μζςω τθσ αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των
δυνατοτιτων ανάπτυξθσ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ιδιαίτερα τθσ θλιακισ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεχνικζσ δυςκολίεσ που πικανόν να υπάρχουν με ςτόχο τθ μείωςθ
τθσ εξάρτθςθσ από τισ ειςαγωγζσ πετρελαιοειδϊν και γενικότερα τθ μείωςθ των εκπομπϊν
κερμοκθπίου. Λδιαίτερθ ςθμαςία κα δοκεί ςτθν προϊκθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ ΑΥΕ
(θλιακι ενζργεια) ςτισ γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ.
Θ πολιτικι που κα χρθματοδοτθκεί κατά τθν νζα προγραμματικι περίοδο αποδίδει ζμφαςθ
ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ενεργειακισ χριςθσ ςτθ γεωργία κακϊσ και ςτθ
μείωςθ εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου και μεκανίου. Θ προϊκθςθ ςυςτθμάτων
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ αποτελεί μζςω για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ
ςτον πρωτογενι τομζα.
Χθμειϊνεται ότι, τα ζργα υποδομισ που κα προωκθκοφν για τθν ειςαγωγι του φυςικοφ
αερίου ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ χϊρασ δεν προβλζπεται να ςυγχρθματοδοτθκοφν από τα
Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία, δεδομζνου του μεγάλου οικονομικοφ
κόςτουσ τζτοιων υποδομϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν περιοριςμζνθ κατανομι πόρων για τθν
Ξφπρο από τα ΕΔΕΨ.
Κλιματικι Αλλαγι
Θ ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ βαςικϊν τομζων τθσ κυπριακισ οικονομίασ ςτισ επιπτϊςεισ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ κεωρείται ςθμαντικι, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ δθμιουργία
ςυνκθκϊν και προοπτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ προϊκθςθ δράςεων για
αντιμετϊπιςθ αυτϊν των επιπτϊςεων και για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, ςτα
πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ Υροςαρμογισ, είναι καίριασ ςθμαςίασ.
Σι πυρκαγιζσ, ο κίνδυνοσ εγκατάλειψθ τθσ γθσ, θ προςαρμογι των καλλιεργειϊν ςε
ςυνκικεσ ανομβρίασ, θ ποιότθτα του εδάφουσ, θ διάβρωςθ, ερθμοποίθςθσ και θ δζςμευςθ
άνκρακα ςτο ζδαφοσ αποτελοφν ηθτιματα που αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν ςτα
πλαίςια των παρεμβάςεων. Σι αναδαςϊςεισ, θ πρόλθψθ των πυρκαγιϊν, θ βιϊςιμθ
διαχείριςθ αποτελοφν δράςεισ που ςυμβάλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που
προαναφζρονται. Επιδιϊκεται παράλλθλα μζςα από μια ςειρά παρεμβάςεων θ μείωςθ των
εκπομπϊν GHGαπό τθν γεωργία (αμμωνία, μεκάνιο).
Ορκολογικι διαχείριςθ και προςταςία των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων
Θ ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ των υγρϊν και ςτερεϊν
αποβλιτων, με ςτόχο τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ τθσ Ξφπρου με το Ξοινοτικό Ξεκτθμζνο
ςτουσ εν λόγω τομείσ, κακϊσ και τθν επίτευξθ ςυνκθκϊν αειφόρου ανάπτυξθσ, αποτελεί
καίρια προτεραιότθτα για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-20. Πζςα από τισ παρεμβάςεισ
που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, κα επιδιωχκεί παράλλθλα θ ανάπτυξθ τθσ
πράςινθσ οικονομίασ με ςτόχο τθν ανάδειξθ και αξιοποίθςθ του ςχετικοφ ιδιωτικοφ
επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ.
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Ζμφαςθ, παράλλθλα, αποδίδεται ςτθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των υδάτινων
πόρων και των υπόγειων υδροφορζων, που ζχουν υποβακμιςτεί λόγω των εφαρμοηόμενων
γεωργικϊν πρακτικϊν. Υροτεραιότθτεσ ςτον τομζα των υδάτων αποτελοφν θ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτάσ τουσ, και ιδιαίτερα αυτϊν που χρθςιμοποιοφνται για αρδευτικοφσ ςκοποφσ με
ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων που μπορεί να επιφζρει θ υψθλι περιεκτικότθτα
αλάτων ςτθν ποιότθτα του εδάφουσ και ςτθ γονιμότθτα τθσ γεωργικισ γθσ και θ περαιτζρω
διαμόρφωςθ υποδομϊν που ενιςχφουν τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ υδάτων από
ςτακμοφσ επεξεργαςίασ λυμάτων για αρδευτικοφσ ςκοποφσ.. Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
υδάτων και των εδαφϊν επιτυγχάνεται μζςω τθσ μείωςθσ τθσ χριςθσ νιτρικϊν και
παραςιτοκτόνων. Σι φιλικζσ προσ το περιβάλλον μζκοδοι άςκθςθσ τθσ γεωργίασ όπωσ θ
γεωργία χαμθλϊν ειςροϊν και θ βιολογικι γεωργία ςυμβάλουν ςθμαντικά.
Θ προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, θ αειφόροσ διαχείριςθ των καλάςςιων
πόρων, θ αποκατάςταςθ, διατιρθςθ και βελτίωςθ των οικοςυςτθμάτων που εξαρτϊνται
από τθ γεωργία και τθ δαςοκομία και τα μζτρα πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ ηθμιϊν ςτο
δαςικό περιβάλλον εντάςςονται επίςθσ ςτθν παροφςα χρθματοδοτικι προτεραιότθτα. Σ
εμπλουτιςμόσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ γενικότερα, και ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθ
βιοποικιλότθτα και τα οικοςυςτιματα ςτο ευρφτερο καλάςςιο χϊρο τθσ Ξφπρου, κα
αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο για τθ διαχείριςθ και προςταςία του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ και των ζμβιων καλάςςιων πόρων.
Λδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ανάγκθ προςταςίασ και διαχείριςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ τθσ
χϊρασ ςτα χερςαία και καλάςςια οικοςυςτιματα, μζςω τθσ προςταςίασ του Δικτφου των
40 περιοχϊν NATURA, για τισ οποίεσ ζχουν εκπονθκεί διαχειριςτικά ςχζδια, τα οποία κα
αποτελζςουν το κφριο εργαλείο για ζνα αποδοτικό πλαίςιο διαχείριςθσ τουσ. Πζςα από τθ
διαχείριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των περιοχϊν αυτϊν, ςε ςυνζργεια με τισ δράςεισ που κα
προωκθκοφν για προςταςία, ανάδειξθ και ενίςχυςθ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ, επιδιϊκεται, παράλλθλα, θ ςτιριξθ των τοπικϊν κοινωνιϊν, μζςα
από τθ δθμιουργία τζτοιων ςυνκθκϊν και κινιτρων που κα ςυμβάλλουν ςτο μετριαςμό και,
ενδεχομζνωσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ και τθσ εγκατάλειψθσ των ορεινϊν και
αγροτικϊν περιοχϊν. Για το λόγο αυτό ςτόχοσ είναι θ παροχι κινιτρων τόςο για τισ
περιοχζσ του Δικτφου NATURA 2000 όςο και για τισ περιοχζσ Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ με
ςκοπό τθ διατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν του τοπίου και τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ περιοχζσ
αυτζσ.
Ψζλοσ, βαςικι επιδίωξθ τθσ παροφςασ χρθματοδοτικισ προτεραιότθτασ αποτελεί θ
προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, μζςω ςτοχευμζνων παρεμβάςεων
οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ και διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ,
ςτθν τοπικι ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ εν λόγω πολιτικι
αφορά, μεταξφ άλλων, παρεμβάςεισ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο κεςμό τθσ Υολιτιςτικισ
Υρωτεφουςασ τθσ Ευρϊπθσ για το ζτοσ 2017.

71

1.2 ΤΝΟΧΗ ΣΨΝ ΒΑΙΚΨΝ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΨΝ ΣΗ ΕΚ ΣΨΝ
ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΜΥΨΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ
ΦΕΗ
Θ εκπόνθςθ τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ (ΧΕΧ) ζχει
ανατεκεί ςε ανεξάρτθτο Χφμβουλο και πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία και
αλλθλεπίδραςθ με τθν Εκνικι Αρχι Υρογραμματιςμοφ, με ςυνεχι ανταλλαγι απόψεων
κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ των επιμζρουσ κεφαλαίων τθσ ΧΕΧ ζτςι ϊςτε να
υπάρξουν από τα πρϊτα ςτάδια ςχεδιαςμοφ οι αναγκαίεσ επιςθμάνςεισ για τθ βελτίωςθ
τθσ ποιότθτασ του εγγράφου. Θ εκ των προτζρων αξιολόγθςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των
ενοτιτων που με τισ πρόνοιεσ του Άρκρου 15 του Ξανονιςμοφ Γενικϊν Διατάξεων και με
βάςθ το ςχετικό ‘‘πρότυπο‘’(template) που εκδόκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 31
Σκτωβρίου 2013 (5θ Ζκδοςθ) κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν ΧΕΧ, ενϊ θ παροφςα
ςφνοψθ ςυμπεραςμάτων βαςίηεται ςτο οριςτικοποιθμζνο κείμενο τθσ ΧΕΧ που
υποβάλλεται ςτο Θλεκτρονικό Χφςτθμα Ανταλλαγισ δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
1.2.1

Αξιολόγηςη τησ κοινωνικοοικονομικόσ ανϊλυςησ και των
προςδιοριςθειςών αναγκών

Θ Χυμφωνία Εταιρικισ Χχζςθσ παρουςιάηει τα βαςικά μακροοικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ
οικονομίασ τθσ Ξφπρου, εςτιάηοντασ αφενόσ ςτισ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ οικονομίασ
τθσ χϊρασ και αφετζρου ςτισ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ που ζχει επιφζρει θ οικονομικι κρίςθ,
όπωσ αυτζσ αντανακλϊνται ςτο κλείςιμο μεγάλου αρικμοφ επιχειριςεων και ςτθν
εξαιρετικά μεγάλθ διόγκωςθ των ποςοςτϊν ανεργίασ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν
επιδείνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ, θ οποία καταγράφεται κατά τθν τελευταία
τριετία, παρά το γεγονόσ ότι θ βελτίωςι τθσ αποτελοφςε τον ςτρατθγικό ςτόχο του
προγραμματιςμοφ κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, λόγω τθσ κρίςθσ και των
διαρκρωτικϊν προβλθμάτων τθσ κυπριακισ οικονομίασ, τα οποία τείνουν να επιδεινωκοφν
περαιτζρω.
Θ κρίςθ τθσ Ξυπριακισ Σικονομίασ και ο τρόποσ με τον οποίο αυτι εκδθλϊκθκε με τθν
απότομθ ςυρρίκνωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, ςε ςυνδυαςμό με τθν επίπτωςθ που
είχε ςε μία ςειρά κλάδων που διαδραμάτιςαν θγετικό ρόλο ςτουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ
ανάπτυξθσ των προθγοφμενων ετϊν, ουςιαςτικά ςθματοδοτεί τθν κατάρρευςθ του
αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ χϊρασ. Ωπό το πρίςμα αυτό, κυρίαρχθ ανάγκθ και ςτρατθγικι
επιδίωξθ του προγραμματιςμοφ τθσ νζασ περιόδου αποτελεί ο αναπροςανατολιςμόσ τθσ
οικονομίασ, θ ανάπτυξθ δθλαδι ενόσ νζου παραγωγικοφ μοντζλου, ςε ςυνάφεια με τα
πλεονεκτιματα και τισ ανάγκεσ του κοινωνικοοικονομικοφ ιςτοφ και ςτο πλαίςιο τθσ
ςτρατθγικισ για τθν Ευρϊπθ 2020. Ψα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία
(ΕΔΕΨ) καλοφνται να ςυμβάλουν ςε αυτόν τον αναπροςανατολιςμό, τθρουμζνων των
αναλογιϊν των πόρων που αυτά διακζτουν για τθν Ξφπρο κατά τθ νζα προγραμματικι
περίοδο.
Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ εντοπίηει τισ βαςικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ, κακϊσ
και τα πλεονεκτιματα τθσ, που κα μποροφςαν να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ
μιασ τζτοιασ ςτρατθγικισ:
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Θ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μειωμζνθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
οικονομίασ αποτελεί το επίκεντρο του προγραμματιςμοφ, θ οποία προχποκζτει τθν
αντιμετϊπιςθ μιασ ςειράσ παραγόντων που οδθγοφν ςτθ μειωμζνθ
ανταγωνιςτικότθτα. Εν τοφτοισ, είναι αναγκαία θ επικζντρωςθ των πόρων ςε τομείσ,
κλάδουσ και επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ, όπωσ λεπτομερζςτερα αναφζρεται ςτθ
ςυνζχεια. Επιπλζον, ςε ςυνκικεσ αδυναμίασ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε
τραπεηικό δανειςμό, θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςε επενδυτικά κεφάλαια,
με τθ χριςθ ςφγχρονων εργαλείων χρθματοοικονομικισ τεχνικισ αποτελεί
ουςιϊδθ προχπόκεςθ. Θ ενίςχυςθ του πρωτογενι τομζα μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των
ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ γεωργικισ και αλιευτικισ παραγωγισ, τθσ
ςτροφισ ςε ποιοτικότερα προϊόντα που βρίςκουν διζξοδο ςτισ διεκνείσ αγορζσ και
θ ανάπτυξθ δεςμϊν με τθ βιομθχανία τροφίμων, αποτελοφν αναπτυξιακζσ
προοπτικζσ ικανζσ να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
κυπριακισ οικονομίασ. Επιπλζον, o αλιευτικόσ τομζασ τθσ οικονομίασ, αν και
περιοριςμζνοσ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι του ςτο ΑΕΥ, αντιμετωπίηει τα
προβλιματα τθσ υπεραλίευςθσ και τον κίνδυνο περαιτζρω μείωςθσ των αλιευτικϊν
αποκεμάτων ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ Ξφπρου, των χαμθλϊν ειςοδθμάτων των
αλιζων, λόγω τθσ μικρισ παραγωγισ και τθσ ανεπαρκοφσ εκπαίδευςισ τουσ, και τθν
απουςία ενδιαφζροντοσ από τουσ νζουσ για εναςχόλθςθ με τθν αλιεία, πρόβλθμα
που οδθγεί ςε ςυνεχιηόμενθ γιρανςθ του αλιευτικοφ πλθκυςμοφ και κατ’ επζκταςθ
ςυρρίκνωςθ του κλάδου. Υαράλλθλα, ζχει να αντιμετωπίςει ςθμαντικζσ προκλιςεισ
που αφοροφν ςτο δυναμικό χαρακτιρα τθσ παραγωγισ υδατοκαλλιεργειϊν ςτθ
χϊρα, τθσ λιψθσ μζτρων προςταςίασ των αλιευτικϊν αποκεμάτων και τθσ
βελτίωςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςε κζματα καλάςςιου περιβάλλοντοσ. Θ
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ ςε περιοχζσ που γειτνιάηουν με τθ κάλαςςα και θ
προςταςία του περιβάλλοντοσ παράκτιων περιοχϊν από ςυγκρουόμενεσ χριςεισ
αποτελοφν βαςικζσ προκλιςεισ που κα αντιμετωπιςκοφν ςτθ νζα προγραμματικι
περίοδο. Ψα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει θ Ξφπροσ ςτον τομζα των
υδατοκαλλιεργειϊν (όπωσ καταγράφονται από τθ ΧΕΧ), ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανάγκθ παρεμβάςεων ςτον κοινωνικοοικονομικό ιςτό και ςτο περιβάλλον των
παράκτιων περιοχϊν, μποροφν να ςυνδζςουν ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα
αντιμετωπιςκοφν οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ Ξφπροσ ςτον τομζα τθσ
κάλαςςασ.



Θ παραγωγικι αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ απαιτεί τθν αλλαγι
προςανατολιςμοφ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ τθσ χϊρασ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
ςφνδεςισ του με τθν πραγματικι οικονομία. Χτθν κάλυψθ αυτισ τθσ ανάγκθσ
ςθμαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίςει θ υπό εκπόνθςθ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ
Εξειδίκευςθσ τθσ χϊρασ, θ οποία ζχει ιδθ υποδείξει τομείσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ ςτουσ οποίουσ θ χϊρα παρουςιάηει ςθμαντικά πλεονεκτιματα
(κατά πρϊτο λόγο οι τομείσ του τουριςμοφ και τθσ ενζργειασ και δευτερευόντωσ οι
τομείσ τθσ γεωργίασ, των καταςκευϊν, των μεταφορϊν και τθσ υγείασ, ενϊ οι τομείσ
του περιβάλλοντοσ και των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ζχουν
αναδειχκεί ωσ ςθμαντικοί τομείσ οριηόντιου χαρακτιρα). Θ περαιτζρω εξειδίκευςθ
τθσ ςτρατθγικισ μζχρι τθν οριςτικοποίθςι τθσ κα πρζπει να περιλάβει
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ςυγκεκριμζνα ςχζδια για τουσ τομείσ αυτοφσ, που κα βρίςκονται ςε ςυνάφεια με
τον βαςικό ςτόχο τθσ ΧΕΧ για ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ τθσ χϊρασ με τθν
πραγματικι οικονομία και τισ ανάγκεσ τθσ. Επιπλζον, θ φπαρξθ κατάλλθλου
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χϊρα ςε τομείσ όπωσ θ γεωπονικι και θ τεχνολογία
τροφίμων μπορεί να ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτον
αγροτοβιομθχανικό τομζα, όπου θ χϊρα αντιμετωπίηει ζντονο ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα. Θ επιδιωκόμενθ επιςτροφι των νζων ςτθ γεωργία, λόγω τθσ
οικονομικισ κρίςθσ, και θ αφξθςθ τθσ διεκνοφσ ηιτθςθσ για βιολογικά και
πιςτοποιθμζνα προϊόντα ποιότθτασ, κακϊσ και το διεκνζσ ενδιαφζρον για τθ
μεςογειακι διατροφι, αποτελοφν ευκαιρίεσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν κατά τθ
νζα προγραμματικι περίοδο ςτον τομζα αυτό.


Θ ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ προχποκζτει τθν ανάλθψθ ςυνδυαςμζνων
πρωτοβουλιϊν, όπωσ καταγράφεται από τθ ΧΕΧ, τόςο ςε βραχυπρόκεςμο επίπεδο
για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ κρίςθσ, όςο και ςε μζςομακροπρόκεςμο επίπεδο για τθ διαμόρφωςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ του
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ψο υψθλό μορφωτικό επίπεδο του πλθκυςμοφ αποτελεί
ςθμαντικό πλεονζκτθμα, το οποίο κα πρζπει να αξιοποιθκεί καταλλιλωσ και
παράλλθλα με τθ λιψθ μζτρων για τθ δθμιουργία ποιοτικισ απαςχόλθςθσ.
Επιπλζον, βαςικι ανάγκθ αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ των κινδφνων φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, ενϊ θ ανιςομζρεια μεταξφ αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ
και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ δθμιουργεί αυξθμζνεσ ανάγκεσ για τθ
διαμόρφωςθ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ Δια Βίου Πάκθςθσ και τθν
αναμόρφωςθ του κεςμοφ τθσ Πακθτείασ, που κα διαςφαλίςουν τθ διακεςιμότθτα
των κατάλλθλων ειδικοτιτων που απαιτεί θ εφαρμογι του νζου παραγωγικοφ
προτφπου τθσ χϊρασ.



Θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων προςβαςιμότθτασ τθσ χϊρασ αναγνωρίηονται ωσ
ανάγκθ από τθ ΧΕΧ. Δεδομζνου και του γενικά υψθλοφ επιπζδου των οδικϊν
υποδομϊν τθσ χϊρασ, θ ανάγκθ αυτι κα πρζπει να γίνεται αντιλθπτι κυρίωσ ωσ
ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ αςτικισ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ κακϊσ και τθσ ςυμπλιρωςθσ
των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων του Διευρωπαϊκοφ Σδικοφ Δικτφου θ
υλοποίθςθ των οποίων άρχιςε τθν περίοδο 2007-2013 και τθσ βελτίωςθσ τθσ
δυναμικότθτασ των λιμανιϊν τθσ χϊρασ και διαςφνδεςισ τουσ με το Σδικό
Διευρωπαϊκό Δίκτυο, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διακίνθςθσ επιβατϊν και
εμπορευμάτων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ χϊρασ και τισ
ευκαιρίεσ που αυτι ςυνεπάγεται.



Θ καταγραφι των κοινωνικοοικονομικϊν αναγκϊν εντοπίηει τισ ανάγκεσ ςτουσ
τομείσ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, τθσ προςταςίασ των υδάτων
και του εδάφουσ από τθν άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, τθσ υιοκζτθςθσ
των αρχϊν τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Υολιτικισ, τθσ προςταςίασ τθσ
βιοποικιλότθτασ, τθσ αναβάκμιςθσ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, μζςω και τθσ
βελτίωςθσ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν και τθσ προϊκθςθσ των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν τθσ χϊρασ
για τθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων που τίκενται από το ΕΠΥ ςτον τομζα τθσ
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κλιματικισ αλλαγισ. Σ τομζασ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων
αποτζλεςε κεντρικό τομζα παρζμβαςθσ κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι
περίοδο, ο οποίοσ όμωσ παρουςίαςε ςθμαντικι υςτζρθςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ
περιοριςμζνθσ ωριμότθτασ των μεγάλων ζργων που εντάχκθκαν ςτο αρχικό
πρόγραμμα, αλλά και ςειράσ άλλων παραγόντων, όπωσ οι αντιδράςεισ κατοίκων
ςτισ περιοχζσ χωροκζτθςισ τουσ. Θ κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ ωσ προσ
το κοινοτικό κεκτθμζνο ςτον τομζα αυτό κα πρζπει να αποτελζςει βαςικι
προτεραιότθτα του νζου προγραμματιςμοφ. Αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ ςθμειϊκθκε
ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων μικρότερθσ χρθματοδοτικισ βαρφτθτασ ςτον τομζα
τθσ βιοποικιλότθτασ, όπου όμωσ ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί θ αναγκαία προετοιμαςία
για τθ διαχείριςθ των περιοχϊν ΡΑΨURA2000 και είναι αναγκαία θ εφαρμογι των
ςχεδίων αυτϊν κατά τθ νζα περίοδο. Σι ανάγκεσ τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ
κλιματικισ αλλαγισ αποτυπϊνονται ςτουσ ςτόχουσ τθσ Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020,
για τουσ οποίουσ γίνεται ιδιαίτερθ αναφορά ςε επόμενθ ενότθτα τθσ παροφςασ
ζκκεςθσ.


Σι αςτικζσ περιοχζσ τθσ Ξφπρου αντιμετωπίηουν χρόνια προβλιματα που αφοροφν
ςτθν υποβάκμιςθ του δομθμζνου περιβάλλοντοσ και τθν καταπόνθςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ, ιδιαίτερα ςτουσ κεντρικοφσ πυρινεσ των πόλεων τθσ χϊρασ. Σι
ανάγκεσ αυτζσ αναγνωρίηονται από τθν ΧΕΧ, ενϊ τείνουν να οξφνονται περιςςότερο
ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ. Θ τρζχουςα προγραμματικι περίοδοσ παρζχει ζνα
πλαίςιο για τθν εφαρμογι πολιτικισ για τθ ολοκλθρωμζνθ βιϊςιμθ αςτικι
ανάπτυξθ. Θ εφαρμογι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ αγροτικισ
ανάπτυξθσ και των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ παρουςίαςε κάποιεσ
αδυναμίεσ ςχετικά με τον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα των παρεμβάςεων κατά τθν
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, θ οποία ουςιαςτικά αποτζλεςε και τθν
πρϊτθ περίοδο εφαρμογισ τζτοιων παρεμβάςεων για τθν Ξφπρο.

Θ κοινωνικοοικονομικι ανάλυςθ, όπωσ επιχειρείται από τθν ΧΕΧ, ςτθρίηεται ςτα πλζον
πρόςφατα δεδομζνα τθσ EUROSTATκαι τθσ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ τθσ Ξφπρου, ενϊ
ενςωματϊνει τα ςυμπεράςματα από τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων τθσ τρζχουςασ
προγραμματικισ περιόδου. Θ ανάλυςθ που επιχειρείται είναι επαρκισ όςον αφορά τουσ
βαςικοφσ τομείσ άςκθςθσ πολιτικισ μζςω των Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων, ενϊ
θ επιςιμανςθ των αναγκϊν αποτελεί ικανι βάςθ για τθν χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ για τθ νζα
προγραμματικι περίοδο. Επιπλζον, ο εντοπιςμόσ των αναγκϊν τθσ κυπριακισ οικονομίασ
λαμβάνει υπόψθ τισ πρόνοιεσ του Εκνικοφ Πεταρρυκμιςτικοφ Υρογράμματοσ τθσ Ξφπρου,
όςον αφορά τθν ανάγκθ επίτευξθσ ςυγκεκριμζνων εκνικϊν ςτόχων ςτο πλαίςιο τθσ
Χτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020», κακϊσ και οριςμζνεσ δεςμεφςεισ οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί
ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, ςε αντικείμενα που εμπίπτουν ςτα πεδία
επιλεξιμότθτασ των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων
Θ καταγραφι τθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ αναφζρει τθν εν δυνάμει φπαρξθ
ςθμαντικϊν ωφελειϊν από τθν αξιοποίθςθ των υπό ζρευνα φυςικϊν πόρων ςτον τομζα
των υδρογονανκράκων. Σ τομζασ αυτόσ αποτελεί βαςικι πρόκλθςθ για τθν Ξφπρο,
ςφμφωνα με μελζτθ που ολοκλθρϊκθκε το 2012 από τθν DGΠΑREςχετικά με τθ βιϊςιμθ
γαλάηια ανάπτυξθ (blue growth) ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ τθσ ΕΕ. Χτθν παροφςα φάςθ
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βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ ζρευνα και καταγραφι – επιβεβαίωςθ των αποκεμάτων, ενϊ δεν
υπάρχει ακόμα ζνα πλιρεσ ςχζδιο ςχετικά με τθ μελλοντικι εκμετάλλευςι τουσ. Επιπλζον,
θ ανάπτυξθ των αναγκαίων υποδομϊν για τθν αξιοποίθςθ των υδρογονανκράκων απαιτεί
τθ διακεςιμότθτα χρθματοδοτικϊν πόρων που υπερβαίνουν κατά πολφ τουσ πόρουσ που
χρθματοδοτοφν τθν πολιτικι των ΕΔΕΨ για τθν περίοδο 2014-2020. Εν τοφτοισ, κατά τθν
περίοδο αυτι είναι δυνατι, μζςω τθσ ΧΕΧ, θ κάλυψθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ ωσ προσ τθν
προετοιμαςία για τθν αξιοποίθςθ των αποκεμάτων, κακϊσ και των αναγκϊν λιψθσ μζτρων
οργάνωςθσ τθσ αγοράσ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και ςτο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ.
Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τθν ίδια μελζτθ, οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Ξφπροσ
αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ προκλιςεισ είναι αυτοί του καλάςςιου τουριςμοφ, μζςω τθσ
διαςφνδεςθσ τθσ Αδριατικισ με το Λόνιο Υζλαγοσ και τθν Ανατολικι Πεςόγειο, και ο τομζασ
τθσ ανάπτυξθσ του καταδυτικοφ τουριςμοφ, δεδομζνου ότι θ Ξφπροσ αποτελεί ζναν από
τουσ βαςικοφσ προοριςμοφσ τθσ ευρωπαϊκισ θπείρου για καταδυτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σι
τομείσ αυτοί κα πρζπει να αποτελοφν ςτοιχεία τθσ πολιτικισ τθσ νζασ περιόδου ςτον τομζα
του τουριςμοφ, ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ ΧΕΧ για τθ διαφοροποίθςθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ και τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου,
αξιοποιϊντασ ζτςι το ιςχυρό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ ςτον τομζα του τουριςμοφ.
Θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν εκςυγχρονιςμοφ και βελτίωςθσ τθσ οργάνωςθσ του δθμόςιου
τομζα καταγράφεται από τθν ΧΕΧ ωσ οριηόντια ανάγκθ, θ κάλυψθ τθσ οποίασ κα ςυμβάλει
ςτθν επίτευξθ του ςτόχου για τθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τον
αναπροςανατολιςμό τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ. Θ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ αυτισ βρίςκεται ςε
ςυνάφεια με δεςμεφςεισ βραχυπρόκεςμου χαρακτιρα που ζχει αναλάβει θ χϊρα ςτο
πλαίςιο του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ.
1.2.2

Αξιολόγηςη τησ ςυνϋπειασ τησ ςτρατηγικόσ (Εςωτερικό
υνϊφεια)

Ψο αναπτυξιακό όραμα τθσ χϊρασ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020 ςτθρίηεται
ςε μία διττι ςτρατθγικι, θ οποία επιδιϊκει αφενόσ τθ βραχυπρόκεςμθ αντιμετϊπιςθ των
κοινωνικϊν και οικονομικϊν επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ και αφετζρου τθν αντιμετϊπιςθ των
αναγκϊν τθσ χϊρασ, για τθν κάλυψθ των διαρκρωτικϊν τθσ αδυναμιϊν και τθν επίτευξθ
των ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτο πλαίςιο του ΕΠΥ. Σι ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ χϊρασ
εκφράηονται με τθν επιλογι τριϊν προτεραιοτιτων χρθματοδότθςθσ, οι οποίεσ απαντοφν
ςτισ προςδιοριςκείςεσ ανάγκεσ.
Θ υποςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ αποτελεί κεντρικό ςτόχο τθσ ΧΕΧ, που
εξυπθρετείται περίπου από το 29% των πόρων που κα διατεκοφν κατά τθ νζα
προγραμματικι περίοδο μζςω των Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων (Κεματικοί
Χτόχοι 1, 2 και 3), κυρίωσ μζςω του ΕΨΥΑ και του ΕΓΨΑΑ. Θ προτεραιότθτα που αποδίδεται
ςτθν υποςτιριξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ που
αναγνωρίςτθκαν από τθν κοινωνικοοικονομικι ανάλυςθ, όςον αφορά τθν ενίςχυςθ κλάδων
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ των επιχειριςεων,
ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ και διάχυςθσ τθσ καινοτομίασ, αφξθςθ τθσ χριςθσ ΨΥΕ από τισ
επιχειριςεισ. Θ ςτιριξθ των ΠΠΕ τθσ χϊρασ κα επιφζρει δθμιουργία νζων κζςεων
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εργαςίασ ι διατιρθςθ ιδθ υφιςτάμενων, λειτουργϊντασ αντίρροπα προσ τισ ςοβαρζσ
ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Εν τοφτοισ, θ επιτυχία αυτισ τθσ ςτρατθγικισ
επιλογισ είναι ςυνάρτθςθ βαςικϊν παραγόντων οι οποίοι εντοπίηονται από τθ Χυμφωνία
Εταιρικισ Χχζςθσ:


Tθσ ανάγκθσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ του
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, αφοφ θ διακεςιμότθτα κεφαλαίων
αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.



Ψου προςανατολιςμοφ των παρεχόμενων ενιςχφςεων ςε δραςτθριότθτεσ
υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ. Υαράλλθλα, θ επιλογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ
ςτιριξθσ επενδυτικϊν ςχεδίων ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ
(μεταποίθςθ και υπθρεςίεσ), για παρεμβάςεισ που αφοροφν ςτθ ςυνολικι τουσ
λειτουργία (παραγωγι, διοίκθςθ, βελτίωςθ ποιότθτασ, προβολι και εμπορία,
ανάπτυξθ καινοτομίασ, ανκρϊπινο δυναμικό, κλπ), μπορεί να λειτουργιςει τόςο ςτο
επίπεδο τθσ βραχυπρόκεςμθσ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ, όςο και
ςτο επίπεδο τθσ αντιμετϊπιςθσ των διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν των ΠΠΕ, ςτο βακμό
που κα εςτιάηει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ ςτουσ οποίουσ θ χϊρα διακζτει
πλεονεκτιματα και προοπτικζσ εξαγωγικϊν επιδόςεων.



Ψθσ αναγκαίασ διαφοροποίθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ με ςτόχο τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ εποχικότθτασ, θ οποία κα πρζπει να αποτελζςει και ςτθ ςυνζχεια
του προγραμματιςμοφ βαςικό ςτόχο ςτο πλαίςιο τθσ αναδιάρκρωςθσ του
παραγωγικοφ προτφπου τθσ οικονομίασ.



Ψθσ ζμφαςθσ ςτθν διαςφνδεςθ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ με τθν πραγματικι οικονομία,
ςτθ βάςθ τθσ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ. Θ επιλογι ςυγκεκριμζνων τομζων
ζρευνασ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ ςε
ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά και πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ.

Θ ςτρατθγικι που επιλζγεται ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ χρθματοδότθςθσ
ολοκλθρϊνεται με τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ χϊρασ όςον αφορά τθ ςυμπλιρωςθ των
Διευρωπαϊκϊν Δικτφων και τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων λιμενικϊν υποδομϊν.
Λδιαίτερα, θ ολοκλιρωςθ των λιμενικϊν υποδομϊν και, όπου απαιτείται, των αναγκαίων
ςυνδζςεϊν του με τουσ οδικοφσ άξονεσ, κα ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των
λιμανιϊν τθσ χϊρασ ωσ προσ τθ διακίνθςθ αγακϊν και επιβατϊν. Πε δεδομζνο το γενικά
υψθλό επίπεδο του οδικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, είναι αναγκαίο να δοκεί ζμφαςθ αφενόσ
ςτθν κάλυψθ των υπολειπόμενων αναγκϊν αφξθςθσ τθσ δυναμικότθτασ διακίνθςθσ
οριςμζνων λιμανιϊν τθσ χϊρασ και αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ των κακαρϊν μεταφορϊν και
ςτθ βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, ςε ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ τθσ μετάβαςθσ προσ
μία οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν, αλλά και ςε ςυνδυαςμό με τισ πολιτικζσ που κα
υιοκετθκοφν ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. Χτον τομζα των βιϊςιμων
μεταφορϊν κατανζμεται το 11,6% των πόρων τθσ ΧΕΧ.
Ψζλοσ, περίπου το 2,2% των πόρων τθσ ΧΕΧ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ
ικανότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςε ςυνάφεια με τισ
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υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ
των αναγκϊν που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα, τθ χριςθ ΨΥΕ ςε αυτόν,
κλπ.
Θ δεφτερθ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ εςτιάηει ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και τθν
αγορά εργαςίασ. Θ ςυνολικι ςτρατθγικι εςτιάηει αφενόσ ςτθν ανάςχεςθ των επιπτϊςεων
τθσ οικονομικισ κρίςθσ μζςω τθσ ςυγκράτθςθσ του ρυκμοφ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ και τθ
δθμιουργία απαςχόλθςθσ, και αφετζρου ςτθν αντιμετϊπιςθ διαρκρωτικϊν προβλθμάτων
τθσ αγοράσ εργαςίασ, προκειμζνου να βελτιωκεί θ ςφηευξθ των αναηθτοφντων εργαςία με
τισ νζεσ κενζσ κζςεισ εργαςίασ και να αποφευχκεί θ μετατροπι τθσ ανεργίασ από κυκλικι ςε
διαρκρωτικι. Σι κεματικοί ςτόχοι 8, 9 και 10 απορροφοφν περίπου το 19% των πόρων τθσ
προγραμματικισ περιόδου, κυρίωσ μζςω του ΕΞΨ.
Θ ςτρατθγικι για τθν αγορά εργαςίασ επιβάλλει τθ χριςθ των πόρων του ΕΞΨ με
βραχυπρόκεςμθ και μεςοπρόκεςμθ ςτόχευςθ. Ξατά τα πρϊτα ζτθ τθσ προγραμματικισ
περιόδου 2014-2020, οπότε εκτιμάται ότι θ οικονομικι κρίςθ κα οδθγιςει ςε αυξανόμενα
επίπεδα ανεργίασ, θ ςτρατθγικι εςτιάηεται ςε ςτοχευμζνα μζτρα ενεργθτικϊν πολιτικϊν με
δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ ειδικά για τουσ νζουσ, τθν επιδότθςθ τθσ απαςχόλθςθσ
και τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ, τθν ενεργό ζνταξθ ατόμων που κινδυνεφουν από τον κοινωνικό
αποκλειςμό και τθ φτϊχεια, δράςεισ ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, ανάπτυξθ
τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν επανζνταξθσ. Για τα επόμενα
ζτθ, κα δοκεί ςταδιακά ζμφαςθ ςτα διαρκρωτικά μζτρα, κυρίωσ με τθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ και τθσ απόδοςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν καλφτερθ ςφνδεςι τθσ με τθν αγορά
εργαςίασ και τθ δθμιουργία βιϊςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ, με ζμφαςθ ςε τομείσ που
ζχουν αναδειχκεί ωσ αναπτυξιακοί για τθν κυπριακι οικονομία. Βαςικόσ παράγοντασ για
τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν είναι θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ
Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ, ϊςτε να μπορζςει να ανταποκρικεί επάξια ςτισ αυξθμζνεσ
ανάγκεσ τθσ νζασ περιόδου.
Υαράλλθλα, επιχειρείται ιςόρροπθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ με ςυνεκτικζσ πολιτικζσ ενεργοφσ ζνταξθσ, με προϊκθςθ μζτρων για
ενεργοποίθςθ των λθπτϊν ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ και ζνταξι τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ και υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ υγείασ και κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και
προπαντόσ τθ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων.
Χτο πλαίςιο τθσ τρίτθσ προτεραιότθτασ χρθματοδότθςθσ αντιμετωπίηονται οι ανάγκεσ τθσ
χϊρασ όςον αφορά τισ υποδομζσ περιβάλλοντοσ και επιδιϊκεται θ ενςωμάτωςθ των
ςτόχων τθσ ςχετικά με τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τθ μείωςθ
των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ.
Σι υποδομζσ διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων αποτελοφν βαςικι προτεραιότθτα
χρθματοδότθςθσ, δεδομζνου ότι καταγράφεται θ πιεςτικι ανάγκθ ςυμμόρφωςθσ τθσ
χϊρασ με το Ξοινοτικό Ξεκτθμζνο ςτον τομζα αυτό. Θ ενδεικτικι κατανομι των πόρων ανά
προτεραιότθτα αναδεικνφει τθ ςθμαντικι χρθματοοικονομικι βαρφτθτα των παρεμβάςεων
αυτϊν ςτο ςφνολο των πόρων οι οποίοι διατίκενται από τα ΕΔΕΨ(21,5% του ςυνόλου των
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πόρων αφορά ςτον ΚΧ 6, ο οποίοσ απορροφά το 47% περίπου των διακζςιμων πόρων του
Ψαμείου Χυνοχισ). Θ υψθλι αυτι χρθματοδοτικι βαρφτθτα αντανακλά τθν ανάγκθ
ολοκλιρωςθσ των ζργων για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ χϊρασ με το κοινοτικό κεκτθμζνο ςτουσ
τομείσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, ενϊ βρίςκεται ςε άμεςθ ςυνάφεια με τισ
ανάγκεσ που εντοπίηει θ κοινωνικοοικονομικι ανάλυςθ ςχετικά με τθν προςταςία των
υδάτων και του εδάφουσ από τθν άςκθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ, τθν προςταςία
τθσ βιοποικιλότθτασ, τθν αναβάκμιςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και τθν άςκθςθ
Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Υολιτικισ. Θ ενίςχυςθ των πολιτιςτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ
ςτθρίηεται ςτθν ανάγκθ ςφηευξθσ του τουριςμοφ με τουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ ςτισ πόλεισ
και ςτθν φπαικρο τθσ χϊρασ και βρίςκεται ςε ςυνάφεια με τουσ ςτόχουσ τθσ
διαφοροποίθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, ενϊ μπορεί να αντιμετωπιςκεί ςτο πλαίςιο
ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τθν αςτικι ι τθν αγροτικι ανάπτυξθ αντί τθσ
υλοποίθςθσ μεμονωμζνων ζργων.
Σι παρεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου
και τθ μείωςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ (το 13,7% των πόρων τθσ ΧΕΧ
κατανζμεται ςτουσ ΚΧ 4 και 5) ςυνδζονται με μία ςειρά προτεραιότθτεσ, με κυριότερεσ τισ
παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, που κα επιδιωχκεί για
εγκαταςτάςεισ επιχειριςεων, δθμοςίων κτιρίων και κατοικιϊν. Σι παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ
των βιϊςιμων μεταφορϊν κα προωκθκεί ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ
χρθματοδότθςθσ και κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων, ενϊ θ ενεργειακι
αναβάκμιςθ κτιρίων και εγκαταςτάςεων κα πρζπει να υποςτθριχκεί από τθ χριςθ
ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων, που κα υποςτθρίξουν τθ ηιτθςθ των
παρεμβάςεων που κα εξειδικευκοφν ςτθ ςυνζχεια του προγραμματιςμοφ. Υροτεραιότθτα
αποδίδεται ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των ΑΥΕ ςτθ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ, ςε
ςυνάφεια με τισ ανάγκεσ που διαπιςτϊνει θ κοινωνικοοικονομικι ανάλυςθ τθσ ΧΕΧ, θ οποία
ςτθρίηεται ςτθν επιτυχι υλοποίθςθ παρόμοιων πιλοτικϊν δράςεων κατά τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013.
1.2.3

Εξϋταςη τησ ςυνεκτικότητασ τησ ςτρατηγικόσ με τουσ
ςτόχουσ του ΕΜΠ και τη τρατηγικό «Ευρώπη 2020»

Θ ΧΕΧ ενςωματϊνει τθν ςτρατθγικι και τουσ εκνικοφσ ςτόχουσ του Εκνικοφ
Πεταρρυκμιςτικοφ Υρογράμματοσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν προςπάκεια επίτευξισ τουσ.
Ειδικότερα, το ΕΠΥ περιλαμβάνει 5 εκνικοφσ ςτόχουσ:
Ρίνακασ 4: Ροςοτικοί Στόχοι ΕΜΡ
Στόχοσ τθσ ΕΕ

Εκνικόσ Στόχοσ 2020

3% του ΑΕΥ για ερευνθτικζσ δαπάνεσ
Πείωςθ κατά 20% των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου ςε ςχζςθ με το 1990

0,5%
Πείωςθ κατά 5% των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου ςε ςχζςθ με το 2005 (για τουσ
τομείσ εκτόσ του ςυςτιματοσ εμπορίασ)
13%
Εξοικονόμθςθ 14,3% ςτθν πρωτογενι
κατανάλωςθ ενζργειασ
75-77%

20% κατανάλωςθ ενζργειασ από ΑΥΕ
Αφξθςθ κατά 20% ςτθν ενεργειακι απόδοςθ
75% του πλθκυςμοφ θλικίασ 20-64 ετϊν να είναι
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ςτθν απαςχόλθςθ
Υοςοςτό πρόωρθσ εγκατάλειψθσ του ςχολείου
κάτω του 10%
Πείωςθ του αρικμοφ των ατόμων που
αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ ι αποκλειςμοφ
κατά 20 εκ. ςτθν ΕΕ

10%
Πείωςθ του αρικμοφ των ατόμων που
αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κατά 27.000 ι το
ποςοςτό των ατόμων που αντιμετωπίηουν
κίνδυνο φτϊχειασ ι αποκλειςμοφ να μειωκεί
από 23,3% το 2008 ςε 19,3% το 2020

Τςον αφορά το ποςοςτό ερευνθτικϊν δαπανϊν ςτο ΑΕΥ (0,50%) ςθμειϊνεται ότι αυτό είχε
ιδθ επιτευχκεί από το 2010, ενϊ ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊνεται μικρι μείωςθ (0,49% το
2011), που αποδίδεται ςτον περιοριςμό των δαπανϊν για ζρευνα μετά τθν εκδιλωςθ τθσ
οικονομικισ κρίςθσ. Θ περαιτζρω επαναφορά ςε επίπεδα άνω του 0,50%, το οποίο
ενδεχομζνωσ ζχει μειωκεί περαιτζρω τα ζτθ 2012-13 (εκτίμθςθ για 0,47% το 2012)),
προχποκζτει να δοκεί ζμφαςθ ςτον τομζα αυτό, μζςω τθσ ΧΕΧ, όςον αφορά τισ ςχετικζσ
παρεμβάςεισ του Κεματικοφ Χτόχου 1.
Ψο ΕΠΥ κζτει, επίςθσ, ωσ εκνικοφσ ςτόχουσ τθ μείωςθ κατά 5% των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου, τθν αφξθςθ ςε 13% του ποςοςτοφ κατανάλωςθσ ενζργειασ από ΑΥΕ και τθν
αφξθςθ κατά 14.3% τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ,
ςτουσ οποίουσ ςυμβάλλει θ ςτρατθγικι που υιοκετείται από τθ ΧΕΧ και οι οποίοι εκτιμάται
ότι κα επιτευχκοφν. Θ ςυνειςφορά των τομζων εκτόσ εμπορίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των
εκπομπϊν για το ζτοσ 2011 είναι περίπου 49% από τον τομζα των μεταφορϊν, 16% από τθν
γεωργία, 13% από τα απόβλθτα, 14% από τον οικιακό και τριτογενι τομζα, 5% από τθ
βιομθχανία εκτόσ εμπορίασ και 3% από τισ εκπομπζσ φκοριοφχων αερίων (HFCs και PFCs).
Πε βάςθ τισ προβλζψεισ που ζχει υποβάλλει θ Ξφπροσ ςτθν DGCLIMA το 2013, ο ςτόχοσ
του -5% για το 2020 κα επιτευχκεί, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ςυνζχιςθσ των υφιςτάμενων
πολιτικϊν και μζτρων και τθσ επίτευξθσ των εκνικϊν ςτόχων για τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ
των ΑΥΕ ςτθν ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Χφμφωνα
με αυτζσ τισ προβλζψεισ, οι εκπομπζσ του τριτογενι-οικιακοφ, αγροτικοφ τομζα και
αποβλιτων αναμζνεται να μειωκοφν κατά 12%, 25% και 32%, αντίςτοιχα, ενϊ οι εκπομπζσ
από τισ οδικζσ μεταφορζσ κα μειωκοφν κατά 17%. Θ επίτευξθ των ςτόχων του ΕΠΥ
προχποκζτει ότι θ ΧΕΧ κα ςτραφεί προσ τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων, όπωσ
αναλυτικότερα παρατίκεται ςτθν τελευταία ενότθτα τθσ παροφςασ ζκκεςθσ.
Σ ςτόχοσ για τθν απαςχόλθςθ τθσ θλικιακισ ομάδασ 20-64 ετϊν, 75-77% μζχρι το 2020,
φαίνεται υψθλόσ (67,1% το 2013) κακόςον θ φφεςθ είναι εμφανισ και οι ρυκμοί αφξθςθσ
τθσ ανεργίασ πολφ υψθλοί. Θ ΧΕΧ κα ςυμβάλει ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ του εκνικοφ
ςτόχου με ςυνδυαςμό δράςεων επιδοτοφμενθσ απαςχόλθςθσ. Σ ςτόχοσ τθσ πρόωρθσ
εγκατάλειψθσ ςχολείου (10%) ζχει κατά το 2013 επιτευχκεί (9,1% το 2013) και θ ΧΕΧ
ςυμβάλλει κυρίωσ μζςω των ςχολικϊν δράςεων εκπαιδευτικισ προτεραιότθτασ ςε περιοχζσ
με ευάλωτεσ ομάδεσ μακθτϊν που αντιμετωπίηουν υψθλό κίνδυνο ςχολικισ διαρροισ και
αποκλειςμοφ. Σ ςτόχοσ ολοκλιρωςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (46% του πλθκυςμοφ
θλικίασ 30-34 ετϊν) ζχει επιτευχκεί (47,8% το 2013) και θ ΧΕΧ εςτιάηει ςτθν ομαλότερθ
μετάβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ των αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, μζςω
πρακτικισ άςκθςθσ και απόκτθςθσ εργαςιακισ εμπειρίασ. Σ ςτόχοσ τθσ μείωςθσ των
ατόμων που αντιμετωπίηουν κίνδυνο φτϊχειασ ι αποκλειςμοφ (19.3%) παραμζνει ςε
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χαμθλότερο βακμό επίτευξθσ(ποςοςτό κινδφνου φτϊχειασ ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
αυξικθκε από 23,3 % το 2008 ςε 27,1% το 2012) και θ ΧΕΧ κα ςυμβάλει ωσ προσ το ςτόχο
αυτό μζςω παρεμβάςεων ενεργοφ ζνταξθσ και καταπολζμθςθσ των διακρίςεων.
1.2.4

Αξιολόγηςη των Αναμενόμενων Αποτελεςμϊτων

Σ Χφμβουλοσ Αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα προγραμματιςμοφ, εντόπιςαν τουσ
βαςικοφσ τομείσ ςτουσ οποίουσ εκτιμϊνται τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα από τθν
εφαρμογι τθσ ΧΕΧ και των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, με βάςθ τθν καταγραφι τθσ
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε βαςικοφσ κοινωνικοοικονομικοφσ τομείσ και τισ
προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ που υιοκετείται. Σ Υίνακασ που ακολουκεί ςυνοψίηει τα
αναμενόμενα αποτελζςματα ανά Κεματικό Χτόχο και Ψαμείο.
Ρίνακασ 5: Αναμενόμενα Αποτελζςματα Ανά Θεματικό Στόχο και Ταμείο
ΚΧ

ΕΤΡΑ/ΤΣ

1

Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ
του ιδιωτικοφ τομζα ςτθ
ςυνολικι χρθματοδότθςθ
για Ζρευνα και Ανάπτυξθ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν
επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου για τθν ςτρατθγικι
Ευρϊπθ 2020 (ςφνολο
ερευνθτικϊν δαπανϊν
0,5% του ΑΕΥ)
Ανάπτυξθ καινοτόμων
ςυνεργαςιϊν δικτφων
επιχειριςεων/ερευνθτικϊν
κζντρων/πανεπιςτθμίων
Αφξθςθ του ποςοςτοφ των
ΠΠΕ που καινοτομοφν
Αφξθςθ του ερευνθτικοφ
ανκρϊπινου δυναμικοφτθσ
χϊρασμζςω
δθμιουργίασ/αναβάκμιςθσ
επιλεγμζνων ερευνθτικϊν
υποδομϊν

ΕΚΤ

ΕΓΤΑΑ

ΕΤΘΑ

Υροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν που
να ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ
νζων προϊόντων, πρακτικϊν,
διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν
ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και
των τροφίμων
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
αποτφπωςθσ τθσ
ιδιαιτερότθτασ των
διατροφικϊν χαρακτθριςτικϊν
των Ξυπριακϊν Υροϊόντων.
Εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ και
μεταφορά γνϊςεων ςτουσ
γεωργοφσ με ςτόχο τθν
υιοκζτθςθ των καινοτομιϊν.
Υροϊκθςθ επενδφςεων που
ςτοχεφουν ςτθν υιοκζτθςθ
καινοτομιϊν και επιτυχθμζνων
αποτελεςμάτων
εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ.
Δθμιουργία Επιχειρθςιακϊν
Σμάδων, που να απαρτίηονται
από γεωργικζσ μονάδεσ
/παραγωγοφσ και ακαδθμαϊκά
ιδρφματα/ερευνθτικά κζντρα
και αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων που προςφζρει θ
ςυμμετοχι ςτθν Ευρωπαϊκι
Χφμπραξθ Ξαινοτομίασ για τθν
παραγωγικότθτα και τθ
βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ.
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2

Αφξθςθ του αρικμοφ
δθμοςίων υπθρεςιϊν που
παρζχονται θλεκτρονικά
προσ τον πολίτθ και τισ
επιχειριςεισ.

Εκςυγχρονιςμόσ
τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ μζςω
τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςτισ
εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ
Αφξθςθ του ποςοςτοφ του
πλθκυςμοφ με δυνατότθτα
πρόςβαςθσ ςε δίκτυα
υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό
ευρυηωνικό ςτόχο, για
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο με
ταχφτθτεσ πάνω από 100
Mbps ποςοςτοφ 50% ι
περιςςότερο των
νοικοκυριϊν και
επιχειριςεων μζχρι το
2020

Αφξθςθ του ποςοςτοφ του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ που
ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο
(π.χ. μζςω εγκατάςταςθσ
νθςίδων ελεφκερθσ
πρόςβαςθσ)
Ξινθτοποίθςθ ιδιωτικϊν
πόρων για τθ διενζργεια
επενδφςεων ςτον πρωτογενι
τομζα που ςτθρίηονται ςε
αποτελζςματα ερευνθτικϊν
ζργων ςχετικά με τθν
ανάπτυξθ και τθ χριςθ
εφαρμογϊν ΨΥΕ.
Δράςεισ μεταφοράσ γνϊςεων
και ενθμζρωςθσ ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ για τθν αξιοποίθςθ
των ΨΥΕ

Αφξθςθ του αρικμοφ των
επιχειριςεων που
αναπτφςςουν
δραςτθριότθτεσ
θλεκτρονικοφ εμπορίου και
που χρθςιμοποιοφν τισ ΨΥΕ
ςτισ εςωτερικζσ τουσ
διαδικαςίεσ

3

Αφξθςθ παραγωγικϊν
επενδφςεων ςε
ςτοχευμζνουσ τομείσ
υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ που ςυμβάλλουν
ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ
παραγωγικισ βάςθσ τθσ
οικονομίασ.
Αφξθςθ ιδιωτικϊν
επενδφςεων για
χρθματοδότθςθ των ΠΠΕ,
μζςω τθσ χριςθσ
χρθματοοικονομικϊν
εργαλείων. Ενίςχυςθ τθσ
εξωςτρζφειασ των
επιχειριςεων και αφξθςθ
των εξαγωγϊν ςε προϊόντα
και υπθρεςίεσ

Αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ του
γεωργικοφ τομζα και ενίςχυςθ
τθσ βιωςιμότθτασ των
εκμεταλλεφςεων.(πχ, μζςω
ςτιριξθσ ομάδων παραγωγϊν
βραχζων αλυςίδων
εφοδιαςμοφ, προιόντων
ποιότθτασ κλπ)
Αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ
εξωςτρζφειασ του τομζα τθσ
μεταποίθςθσ τροφίμων.
Δθμιουργία εναλλακτικϊν
πθγϊν ειςοδιματοσ ςε
αγροτικζσ περιοχζσ.
Βελτίωςθ τθσ θλικιακισ

Ενίςχυςθ τθσ
ανάπτυξθσ και
τθσανταγωνιςτικότθτα
σ ςτουσ τομείσ τθσ
αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.
Διαφοροποίθςθ τθσ
οικονομικισ
δραςτθριότθτασ ςτον
αλιευτικό τομζα μζςω
νζων μορφϊν
ειςοδιματοσ, όπωσ
καταδυτικόσ και
αλιευτικόσ τουριςμόσ,
οικοτουριςμόσ κ.α.
Ξαινοτομία Χυμπράξεισ
επιςτθμόνων-
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Αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των
μικρϊν επιχειριςεων μζςω
τθσ προϊκθςθσ
ςυμπράξεων και δικτφων
ςυνεργαςίασ και
δθμιουργία νζων
επιχειριςεων, μζςω τθσ
δθμιουργίασ κατάλλθλων
υποςτθρικτικϊν δομϊν.

διάρκρωςθσ των γεωργϊν με
τθν ςτιριξθ ζνταξθσ νζων
γεωργϊν κακϊσ και ςτιριξθ
των γυναικϊν

αλιζων/υδατοκαλλιεργ
θτϊν με ςτόχο τθν
αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ
του τομζα

Πείωςθ των εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου από τον
τομζα τθσ γεωργίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό
ςτόχο του ΕΠΥ (5% για τουσ
τομείσ εκτόσ του ςυςτιματοσ
εμπορίασ).

Αφξθςθ του ποςοςτοφ
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςτον τομζα
αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν
επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου του ΕΠΥ για
εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ
ενζργειασ 14,3% το
2020

Δθμιουργία νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ.
Βελτίωςθ τθσ ροπισ προσ
επιχειρθματικότθτα για
επιλεγμζνεσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ που
πλιττονται ιδιαίτερα από
τθν οικονομικι κρίςθ (νζοι,
γυναίκεσ κλπ)
Χυμβολι ςτθν αφξθςθ των
αφίξεων τουριςτϊν ςε
περιόδουσ μθ αιχμισ, μζςω
τθσ διαφοροποίθςθσ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ
χϊρασ με τθν ανάπτυξθ
μορφϊν τουριςμοφ ειδικϊν
ενδιαφερόντων.

4

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ςτθν πρωτογενι
κατανάλωςθ ενζργειασ και
ςτθν τελικι χριςθ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν
επίτευξθ του εκνικοφ
ςτόχου του ΕΠΥ για
εξοικονόμθςθ
πρωτογενοφσ ενζργειασ
14,3% το 2020
Αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των
ΑΥΕ ςτθν τελικι
ακακάριςτθ κατανάλωςθ
τθσ χϊρασ ςυμβάλλοντασ
ςτθν επίτευξθ του ςχετικοφ
ποςοτικοφ ςτόχου τουΕΠΥ
(13%).
Πείωςθ των εκπομπϊν
αερίων του κερμοκθπίου
από τον τομζα τθσ
ενζργειασ, ςυμβάλλοντασ
ςτον εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ
(μείωςθ κατά 5% για τουσ
τομείσ εκτόσ του
ςυςτιματοσ εμπορίασ)

Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ
τθσ ενεργειακισ χριςθσ ςτθ
γεωργία και τθ μεταποίθςθ
τροφίμων.
Βελτίωςθ των μεκόδων
διαχείριςθσ – επεξεργαςίασ
ηωικϊν αποβλιτων
Αφξθςθ τθσ χριςθσ ΑΥΕ ςτο
γεωργικό και κτθνοτροφικό
τομζα, ςυμβάλλοντασ ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου τουΕΠΥ
(13%).
Ωλοποίθςθ
αγροπεριβαλλοντικϊν και
κλιματικϊν δεςμεφςεων ςτισ
γεωργικζσ εκτάςεισ
Αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ και
τθσ δζςμευςθσ άνκρακα από
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τα δάςθ μζςω δαςϊςεων,
αειφόρου διαχείριςθσ των
δαςϊν και προςταςίασ από
δαςικζσ πυρκαγιζσ.
5

Υεριοριςμόσ τθσ
επίπτωςθσ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ ςτθ διάβρωςθ των
ακτϊν.
Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ
παρακολοφκθςθσ των
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ και τθσ
διαχείριςθσ των κινδφνων.

Αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ και
τθσ δζςμευςθσ άνκρακα από
τα δάςθ μζςω δαςϊςεων,
αειφόρου διαχείριςθσ των
δαςϊν και προςταςίασ από
δαςικζσ πυρκαγιζσ.
Πείωςθ των εκπομπϊν αερίου
του κερμοκθπίου από τον
τομζα τθσ γεωργίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό
ςτόχο του ΕΠΥ (5% για τουσ
τομείσ εκτόσ του ςυςτιματοσ
εμπορίασ).
Ξαταπολζμθςθ τθσ
απεριμωςθσ των εδαφϊν.
Χτιριξθ τθσ διάδοςθσ
πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι, μζςω παροχισ
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν
ςε γεωργοφσ και άλλων
ενεργειϊν.
Υροςταςία του εδάφουσ από
τθ διάβρωςθ, ενίςχυςθ τθσ
προςτατευτικισ λειτουργίασ
των δαςϊν για τα φδατα και το
ζδαφοσ και δθμιουργία νζων
δαςικϊν περιοχϊν.
Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του
εδάφουσ με τθ ςτιριξθ
πρακτικϊν πρόλθψθσ τθσ
υποβάκμιςθσ του εδάφουσ και
των κατολιςκιςεων και με τθν
αφξθςθ τθσ φυςικισ
παγίδευςθσ διοξειδίου του
άνκρακα.

6

Αποκατάςταςθ όλων των
χϊρων
ανεξζλεγκτθσ
διάκεςθσ
απορριμάτων
(ΧΑΔΑ)
Πείωςθ των
βιοαποικοδομιςιμων
υλικϊν που διατίκενται ςε
χϊρουσ υγειονομικισ
ταφισ, ςυμβάλλοντασ ςτον
εκνικό ςτόχο τθσ μείωςθσ
κατά μζγιςτο ςτο 35% του
ςυνολικοφ βάρουσ των
βιοποικοδομιςιμων
αςτικϊν αποβλιτων που
παράγονται μζχρι το 2016
(Σδθγία 1999/31/ΕΞ)

Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ
ςτθ χριςθσ φδατοσ ςτθ
γεωργία, για παράδειγμα,
μζςω εφαρμογισ ζξυπνων
ςυςτθμάτων καταγραφισ και
διαχείριςθσ αρδευτικϊν
δικτφων, βελτιωμζνων
ςυςτθμάτων άρδευςθσ, κ.λπ..
Αφξθςθ
τθσ
χριςθσ
ανακυκλωμζνου νεροφ για
ςκοποφσ άρδευςθσ.
Διατιρθςθ τθσ δομισ των
υδάτινων οικοςυςτθμάτων,
των επιφανειακϊν υδάτων και

Υροςταςία και
αποκατάςταςθ τθσ
καλάςςιασ
βιοποικιλότθτασ και
των οικοςυςτθμάτων,
περιλαμβανομζνων
των καλάςςιων
περιοχϊν NATURA
2000.
Χυμβολι ςτθν
ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των
παράκτιων ηωνϊν και
ςτο καλάςςιο
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Επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Σδθγίασ Υλαίςιο περί
Ωδάτων (2000/60/ΕΞ) μζςω
κατάρτιςθσ
ανακεωρθμζνου Χχεδίου
Διαχείριςθσ Οεκάνθσ
Απορροισ Υοταμοφ και
Χχεδίου Διαχείριςθσ
θραςίασ και τθσ Σδθγίασ
για τισ Υλθμμφρεσ
(2007/60/ΕΞ) μζςω
κατάρτιςθσ Χχεδίου
Διαχείριςθσ Ξινδφνων
Υλθμμφρασ και
υλοποίθςθσ των δράςεων
που απορρζουν από αυτά
Αφξθςθ τθσ χριςθσ
ανακυκλωμζνου νεροφ για
τθν ενίςχυςθ του υδατικοφ
ιςοηυγίου
Χυμβολι ςτθν κάλυψθ των
οικιςμϊν με ιςοδφναμο
πλθκυςμό άνω των 2000
κατοίκων με τθν
εγκατάςταςθ
αποχευτευτικϊν δικτφων
και ςτακμϊν επεξεργαςίασ
λυμάτων, ςυμβάλλοντασ
ςτον εκνικό ςτόχο βάςει
τθσ Σδθγίασ 91/271/ΕΕ.
Αφξθςθ του ποςοςτοφ
ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(Χαρτί, πλαςτικοφ,
μζταλλο, γυαλί) από
νοικοκυριά, ςυμβάλλοντοσ
ςτο ςτόχο τθσ Σδθγίασ
Υλαίςιο 2008/98/ΕΞ (50%
το 2020)
Αφξθςθ τθσ ζκταςθσ
περιοχϊν NATURA που
τίκεται υπό ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ και προςταςία

των υπόγειων υδροφορζων.
Πείωςθ τθσ εγκατάλειψθσ
γεωργικισ γθσ και αποτροπι
τθσ υποβάκμιςθσ του εδάφουσ
ςτισ ορεινζσ περιοχζσ
Βελτίωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ
ςε επιλεγμζνουσ πολιτιςτικοφσ
πόρουσ ςε περιοχζσ τθσ
υπαίκρου.
Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των
εδαφϊν, αποτροπι τθσ
διάβρωςθσ, μείωςθ νιτρικϊν,
παραςιτοκτόνων ςτα εδάφθ
και ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ
Υροςταςία και βελτίωςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ και
αναβάκμιςθ των Υεριοχϊν
Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ και
ΦΩΧΘ 2000 ςτισ αγροτικζσ και
δαςικζσ περιοχζσ.

χωροταξικό
ςχεδιαςμό.
Υροςταςία και
αποκατάςταςθ τθσ
καλάςςιασ
βιοποικιλότθτασ και
των οικοςυςτθμάτων
ςτο πλαίςιο των
βιϊςιμων αλιευτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ
για το καλάςςιο
περιβάλλον και τθ
ςυλλογι,
ςυγκζντρωςθ, και
διάκεςθ των
επιςτθμονικϊν
πλθροφοριϊν και
καλάςςιων δεδομζνων
με ςτόχο τθν
αποτελεςματικι
αξιοποίθςθ τουσ, ςτα
πλαίςια τθσ
Σλοκλθρωμζνθσ
Καλάςςιασ Υολιτικισ
και τθσ
ολοκλθρωμζνθσ
καλάςςιασ
επιτιρθςθσ.
Υροϊκθςθ οικονομικά
και περιβαλλοντικά
βιϊςιμων
επιχειριςεων ςτον
τομζα τθσ
υδατοκαλλιζργειασ

Αφξθςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ των
πολιτϊν ςε οικονομικζσ και
κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ςε
υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ
περιοχζσ
Ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν
πόρων και ςυμβολι τουσ
ςτθν ανάπτυξθ του
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ
7

Βελτίωςθ τθσ Αςτικισ
Ξινθτικότθτασ
Πείωςθ των εκπομπϊν των
αερίων του κερμοκθπίου
που προζρχονται από τον
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τομζα των μεταφορϊν.
Βελτίωςθ τθσ
δυναμικότθτασ του Οιμζνα
Οεμεςοφ ωσ προσ τθ
δυνατότθτα διακίνθςθσ
εμπορευμάτων και
επιβατϊν.
Βελτίωςθ των ςυνδζςεων
των λιμζνων τθσ χϊρασ με
το Διευρωπαϊκό Δίκτυο
Σδικϊν Πεταφορϊν
8

Πείωςθ τθσ ανεργίασ
ανζργων διαφόρων
κατθγοριϊν (γυναικϊν,
μακροχρόνια ανζργων,
ανζργων μεγαλφτερθσ
θλικίασ και ανζργων με
χαμθλά τυπικά
προςόντα)
ςυμβάλλοντασ ςτον
εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ
για τθν απαςχόλθςθ
(75%-77& ζωσ το 2020)
Πείωςθ τθσ ανεργίασ
των θλικιακά νζων
ανζργων

Δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε αγροτικζσ
περιοχζσ με ζμφαςθ ςτισ
ανάγκεσ των γυναικϊν και των
νζων.
Ζνταξθ νεοειςερχόμενων
γεωργϊν ςτθν αγορά
εργαςίασ.
Δθμιουργία νζων κζςεων
απαςχόλθςθσ ςε μθ γεωργικζσ
δραςτθριότθτεσ μζςω
ςτρατθγικϊν τοπικισ
ανάπτυξθσ.

Δθμιουργία κζςεων
εργαςίασ και ςτιριξθ
τθσ διαφοροποίθςθσ
εντόσ ι εκτόσ των
εμπορικϊν αλιευτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Ενίςχυςθ των
επαγγελματικϊν
δεξιοτιτων και τθσ
κινθτικότθτασ
εργατικοφ δυναμικοφ
ςτον τομζα τθσ αλιείασ
και
υδατοκαλλιζργειασ.

Αφξθςθ ποςοςτιαίασ
ςυμμετοχισ ςε δράςεισ
ενεργθτικϊν πολιτικϊν
(επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ) για
βελτίωςθ τθσ
απαςχολθςιμότθτασ του
εργατικοφ δυναμικοφ.
Βελτίωςθ/αναβάκμιςθ
των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν τθσ
Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ
Απαςχόλθςθσ.
Αφξθςθ τθσ
κινθτικότθτασ των
εργαηομζνων ςε χϊρεσ
τθσ ΕΕ μζςω του Δικτφου
EURES
9

Αναβάθμιςη κοινωνικών
υπηρεςιών ςτισ
υποβαθμιςμένεσ αςτικέσ
περιοχέσ και περιοχέσ τησ
υπαίθρου

Αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ ατόμων
των ευπακϊν κοινωνικά
ομάδων του πλθκυςμοφ
περιλαμβανομζνων
ατόμων με αναπθρία,
γυναικϊν, ατόμων
μεγαλφτερθσ θλικίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν
επίτευξθ του ςτόχου του
ΕΠΥ για τθ μείωςθ τθσ
φτϊχειασ (19,3% ζωσ το
2020).

Χυμβολι ςτθ διαφοροποίθςθ
του ειςοδιματοσ ςε αγροτικζσ
περιοχζσ
Εμπλουτιςμόσ του τουριςτικοφ
προϊόντοσ ςε αγροτικζσ
περιοχζσ για βελτίωςθ τθσ
επιςκεψιμότθτάσ τουσ.
Ανάπτυξθ δικτφων
ςυνεργαςίασ ςτθν φπαικρο.
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Δθμιουργία και
λειτουργία κοινωνικϊν
επιχειριςεων.

10

Αφξθςθ του ποςοςτοφ
των ςυμμετεχόντων
ςτθν Ψεχνικι και
Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ, τα
Πεταλυκειακά
Λνςτιτοφτα
Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ και τθ Ρζα
Χφγχρονθ Πακθτεία.

Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ
δια βίου εκπαίδευςθ για
βελτίωςθ των γνϊςεων και
των δεξιοτιτων του εργατικοφ
δυναμικοφ ςτο γεωργικό
τομζα και των κατοίκων των
αγροτικϊν περιοχϊν.

Αφξθςθ του αρικμοφ
των
φοιτθτϊν/αποφοίτων
τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ που
ςυμμετζχουν ςε
προγράμματα πρακτικισ
άςκθςθσ/απόκτθςθσ
εργαςιακισ πείρασ ςε
επιχειριςεισ.
Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ
ενθλίκων ςτθ διά βίου
μάκθςθ, ςτθ βάςθ
κάλυψθσ των αναγκϊν
ςτθν αγορά εργαςίασ.
Αφξθςθ του αρικμοφ
των επαγγελμάτων που
πιςτοποιοφνται μζςα
από τθν επζκταςθ του
Χυςτιματοσ
Επαγγελματικϊν
Υροςόντων.
Αφξθςθ του αρικμοφ
των ατόμων που
αποκτοφν πιςτοποίθςθ
των επαγγελματικϊν
τουσ προςόντων.
11

Αναδιάρκρωςθ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ
Βελτίωςθ ςυντονιςμοφ
των Ωπθρεςιϊν τθσ
Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ.
Βελτίωςθ τθσ
αποδοτικότθτασ και τθσ
λειτουργίασ των δομϊν
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Πείωςθ του χρόνου
εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν.
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Ανάπτυξθ και βελτίωςθ
των δεξιοτιτων του
ανκρϊπινου δυναμικοφ
τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ.
Ενίςχυςθ διοικθτικισ
ικανότθτασ των
κοινωνικϊν και
οικονομικϊν εταίρων.

1.2.5

Αξιολόγηςη των μϋτρων προώθηςησ των οριζόντιων αρχών
και τησ χωρικόσ ανϊπτυξησ

Χε ότι αφορά τισ οριηόντιεσ αρχζσ, θ ΧΕΧ καλφπτει τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ όςον αφορά
τθ δθμοςιότθτα, τθ δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων, τθ ςφνκεςθ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ, αν και παραμζνει το πρόβλθμα τθσ επάρκειασ των αναγκαίων
γνϊςεων από πλευράσ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων, ϊςτε να επιτελζςουν
ουςιαςτικά το ρόλο τουσ.
Υρόςφατθ μελζτθ αξιολόγθςθσ, θ οποία αφορά ςτθν εφαρμογι των αρχϊν τθσ ιςότθτασ
των φφλων, τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν για όλουσ και τθσ ιςότθτασ πρόςβαςθσ των ατόμων με
αναπθρία, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν εφαρμογι των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων
τθσ περιόδου 2007-2013, αναδεικνφει τθν ανάγκθ ςτιριξθσ των κοινωνικϊν και
οικονομικϊν εταίρων προκειμζνου να ςυμβάλουν αποτελεςματικότερα ςτο ςχεδιαςμό και
τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων παρεμβάςεων. Αν και θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και των
ίςων ευκαιριϊν αντιμετωπίηεται επαρκϊσ από το προγραμματικό ζγγραφο τθσ ΧΕΧ, θ
υιοκζτθςθ των προτάςεων τθσ προαναφερόμενθσ μελζτθσ αξιολόγθςθσ ςτο επίπεδο του
ςχεδιαςμοφ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, ςχετικά με τθν ςε βάκοσ και ουςιαςτικι
εφαρμογι των κριτθρίων επιλογισ ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςισ τουσ Υρογραμμάτων, κακϊσ
και τθσ εξειδίκευςθσ ςυγκεκριμζνων δράςεων με υψθλι ςυμβολι ςτθν τιρθςθ των αρχϊν
τθσ ιςότθτασ, που επιπλζον αντιμετωπίηουν υψθλι ηιτθςθ από τουσ κοινωνικοφσ φορείσ,
κα ςυμβάλει ςτθ μεγαλφτερθ ενςωμάτωςθ των αρχϊν αυτϊν ςτον προγραμματιςμό τθσ
νζασ περιόδου.
Χε ότι αφορά τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ εξακολουκοφν να παραμζνουν
ςθμαντικά κενά για τθν εκπλιρωςθ του κοινοτικοφ κεκτθμζνου ςτθ διαχείριςθ των ςτερϊν
και υγρϊν αποβλιτων, τα οποία αναγνωρίηονται από το προγραμματικό ζγγραφο, όπωσ και
οι κακυςτεριςεισ που προαναφζρκθκαν όςον αφορά τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ,
ςτοιχεία τα οποία όμωσ περιλαμβάνονται ςτον προγραμματιςμό τθσ νζασ περιόδου.
Χε ότι αφορά τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθ χωρικι ανάπτυξθ, ο προςδιοριςμόσ των
περιοχϊν και θ υιοκζτθςθ των εργαλείων ςυνάδει με τθν διάγνωςθ των αναγκϊν, αλλά θ
απουςία εμπειρίασ των Σμάδων Ψοπικισ Ανάπτυξθσ (ΣΨΑ) ςτο ςχεδιαςμό Σλοκλθρωμζνων
Υαρεμβάςεων αποτελεί μία ςθμαντικι αδυναμία, θ οποία κα μποροφςε να καλυφκεί μζςω
δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτάσ τουσ ςτο ςχεδιαςμό και διαχείριςθ αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ υποςτιριξθσ των δικαιοφχων των
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παρεμβάςεων των Ε.Υ. κατά τθν νζα περίοδο. Χε εξζλιξθ βρίςκεται και θ αναδιάρκρωςθ του
κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (αρικμόσ οργανιςμϊν,
αρμοδιότθτεσ), που ενδεχομζνωσ να επθρεάςει τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των
ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων, αν και θ εφαρμογι του εξελίςςεται με αργοφσ ρυκμοφσ.
Πε δεδομζνο ότι θ προγραμματικι περίοδοσ 2007-2013 αποτζλεςε τθν πρϊτθ περίοδο
εφαρμογισ τζτοιων παρεμβάςεων ςτθ χϊρα, λειτοφργθςε κατά κφριο λόγο προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ απόκτθςθσ εμπειρίασ από τουσ φορείσ προγραμματιςμοφ ςε κεντρικό και
τοπικό επίπεδο, όπου επιδιϊχκθκε θ υλοποίθςθ τζτοιων παρεμβάςεων (αςτικζσ περιοχζσ,
αγροτικζσ περιοχζσ, πιλοτικι εφαρμογι ςε μία αλιευτικι περιοχι), και λιγότερο προσ τθν
κατεφκυνςθ υιοκζτθςθσ ςτρατθγικϊν ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα.
Ψόςο οι ανάγκεσ τθσ χϊρασ όςο και το νζο κεςμικό πλαίςιο εφαρμογισ των παρεμβάςεων
των ΕΔΕΨ επιβάλλουν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν εκπόνθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων για τισ
επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ, με ςτόχο τθν επίτευξθ αποτελεςμάτων ςχετικϊν με τα
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και προβλιματα που αντιμετωπίηουν. Θ ΧΕΧ παρουςιάηει ζνα
πλαίςιο εφαρμογισ των παρεμβάςεων ςε αγροτικζσ και αςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ,
κζτοντασ τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ του προγραμματιςμοφ για τισ περιοχζσ αυτζσ και
περιγράφεται ο τρόποσ εμπλοκισ των τοπικϊν φορζων ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ των
ζργων και εφαρμογισ – διαχείριςθσ των ςτρατθγικϊν που κα εφαρμοςκοφν, ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του νζου Ξανονιςτικοφ πλαιςίου. παράλλθλα με τθ λιψθ μζτρων που κα
αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των φορζων αυτϊν, προκειμζνου να
βελτιωκεί θ αποτελεςματικότθτά τουσ ςτο ςχεδιαςμό και εφαρμογι των παρεμβάςεων.
1.2.6

Αξιολόγηςη των ρυθμύςεων για την αποτελεςματικό
υλοπούηςη (εκ των προτϋρων αιρεςιμότητεσ, πλαύςιο
επύδοςησ, ςυντονιςμόσ των Σαμεύων και εργαλεύων τησ Ε.Ε.)

Θ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων προχποκζτει τθν
ςυνζργεια και ςυναντίλθψθ πλθκϊρασ φορζων. Χε παροφςα φάςθ διαφαίνεται ότι θ
πλειονότθτα των αιρεςιμοτιτων ςε όρουσ νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν κα επιτευχκεί και
κα επιδιωχκεί θ ουςιαςτικι υλοποίθςθ τουσ.
Θ ΧΕΧ αναφζρει τθ μεκοδολογία προςδιοριςμοφ του Υλαιςίου Επίδοςθσ, ςφμφωνα με τουσ
υφιςτάμενουσ Ξανονιςμοφσ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων. Βαςικι προχπόκεςθ για τθ
διαςφάλιςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του Υλαιςίου Επίδοςθσ ςτο επίπεδο των Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων κα αποτελζςει θ ευκρίνεια τθσ λογικισ τθσ παρζμβαςθσ (intervention logic)
κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των Ε.Υ., ζτςι ϊςτε να προκφπτουν οι αιτιϊδεισ ςχζςεισ που
οδθγοφν ςε μετριςιμα αποτελζςματα.
Ψζλοσ, ςε ότι αφορά το Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου, αντιμετωπίηεται κατ’ αρχιν το
κρίςιμο κζμα τθσ επάρκειασ των Δικαιοφχων ενϊ θ περαιτζρω εξειδίκευςθ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων κα δϊςει τθν ευκαιρία περαιτζρω ςτιριξισ τουσ, ανάλογα
με το είδοσ των παρεμβάςεων και τθν κατθγορία των Δικαιοφχων. Θ μζχρι ςιμερα
εφαρμογι των ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων ςτθ χϊρα αναδεικνφει τθν ανάγκθ
ςτιριξθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ υλοποίθςθσ, από τθν προετοιμαςία των ζργων μζχρι τθν
ζνταξθ, τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι τουσ. Λδιαίτερα αναγκαία είναι θ
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ςτιριξθ αυτι, δεδομζνων των προχποκζςεων υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων τθσ νζασ
περιόδου, όπου απαιτείται επιλεκτικότθτα των ζργων προσ ζνταξθ, με ζμφαςθ ςτθν
ςκοπιμότθτα και τα αναμενόμενα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν τεχνικι ωριμότθτα, θ
οποία κα πρζπει να εξετάηεται ςε δεφτερο επίπεδο.
Θ μζχρι ςιμερα υλοποίθςθ των παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ
περιόδου αναδεικνφει τθν ανάγκθ ςυντονιςμοφ μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, των
Ενδιάμεςων Φορζων διαχείριςθσ και των Δικαιοφχων όςον αφορά τον προγραμματιςμό,
τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων και τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τουσ. Θ
ανάγκθ αυτι είναι ιδιαίτερα ζντονθ ςε περιπτϊςεισ που ζνα πεδίο πολιτικισ αποτελεί
αντικείμενο πολλϊν φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ τθσ χϊρασ, όπωσ ενδεικτικά είναι οι
τομείσ του τουριςμοφ, τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, τθσ ζρευνασ
και καινοτομίασ, του ανκρϊπινου δυναμικοφ κλπ. Σ ςυντονιςμόσ των ςυναρμόδιων φορζων
ανά τομζα είναι αναγκαία προχπόκεςθ τόςο για τον ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ, όςο και για
τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων ςυνεργειϊν και τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ,
κα πρζπει δε να εξαςφαλιςτεί με μία ςχετικι ςυνζχεια ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
προγραμματικισ περιόδου, ϊςτε να υποςτθρίηονται αποτελεςματικά οι δραςτθριότθτεσ τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ.
1.2.7

Λοιπϋσ υςτϊςεισ του υμβούλου Αξιολόγηςησ

Tα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ εκ των προτζρων αξιολόγθςθσ και οι ςυςτάςεισ του
Χυμβοφλου ωσ προσ τισ επιμζρουσ ενότθτεσ τθσ ΧΕΧ, οι οποίεσ ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτο
προγραμματικό ζγγραφο, ςυνοψίηονται ςτα εξισ ςθμεία:
Ωσ προσ τθ λογικι τθσ παρζμβαςθσ και τουσ ςτόχουσ τθσ ΧΕΧ


Θ εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ κατά τθν
τελευταία περίοδο οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα τθσ ανάγκθσ αναδιάρκρωςθσ του
παραγωγικοφ προτφπου τθσ οικονομίασ. Σ ςτόχοσ τθσ μεταβολισ του παραγωγικοφ
προτφπου αποτελεί διακριτι προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ ΧΕΧ, λαμβάνοντασ
υπόψθ ότι τα ΕΔΕΨ κα ςυμβάλουν ςτθν κάλυψθ του ςτόχου αυτοφ μζχρι του ςθμείου
που επιτρζπουν οι διακζςιμοι πόροι. Σι Κεματικοί Χτόχοι που κα επιλεγοφν κα πρζπει
να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ αυτοφ του κεντρικοφ ςτόχου και να ενςωματϊνουν τισ
δεςμεφςεισ τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, οι οποίεσ εμπίπτουν
ςτο πεδίο επιλεξιμότθτασ των ΕΔΕΨ.



Θ ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και οι επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ επιβάλλουν τθν
ανάγκθ ςτοχευμζνθσ παρζμβαςθσ ςε οριςμζνουσ τομείσ και ειδικότερα:
-

Σι ςτόχοι τθσ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ προτείνεται να
αφοροφν άμεςα τθν ανάγκθ διαςφνδεςθσ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ με τθν πραγματικι
οικονομία, αντί τθσ οριηόντιασ ςτιριξθσ του ςυςτιματοσ που επιδιϊχκθκε κατά το
παρελκόν. Θ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ νζων ερευνθτικϊν υποδομϊν κα μποροφςε να
περιλθφκεί ωσ επενδυτικι προτεραιότθτα αποκλειςτικά για νζεσ ι υφιςτάμενεσ
δομζσ που ςυνδζονται άμεςα με τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ τθσ ζξυπνθσ
εξειδίκευςθσ, ενϊ θ εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ κα πρζπει να
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προςαρμόηεται ςτα πλεονεκτιματα και τισ ανάγκεσ των κλάδων προτεραιότθτασ και
να αποφεφγεται θ οριηόντια επανάλθψθ παλαιότερων δράςεων χωρίσ τθν αναγκαία
κλαδικι/τομεακι επικζντρωςθ.
-

Σι ςτόχοι τθσ πολιτικισ ςτον τομζα του τουριςμοφ προτείνεται να αφοροφν ςτθν
ανάπτυξθ νζων μορφϊν τουριςμοφ, που κα ςτθρίηονται ςτουσ φυςικοφσ και τουσ
πολιτιςτικοφσ πόρουσ τθσ χϊρασ και κα αξιοποιοφν τα πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ
που προζρχονται από τθ κάλαςςα (blue growth), επιδιϊκοντασ ζτςι τθν επζκταςθ
τθσ τουριςτικισ περιόδου. Χτο πλαίςιο αυτό θ οριηόντια ςτιριξθ τουριςτικϊν
μονάδων κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί μόνο ςτο βακμό που αυτι ςυνδζεται
άμεςα με τθν ανάπτυξθ νζων τουριςτικϊν προϊόντων, δθλαδι τον εμπλουτιςμό των
παρεχόμενων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν από τον τομζα.

-

Θ αξιολόγθςθ αναδεικνφει τθ ςθμαντικι ςυμβολι των Χχεδίων Χορθγιϊν που
απευκφνονται ςε ΠΠΕ ςτθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ, παράγοντασ που
αναδεικνφεται ιδιαίτερα κρίςιμοσ υπό το πρίςμα των ιδιαίτερα υψθλϊν ποςοςτϊν
ανεργίασ που αντιμετωπίηει θ χϊρα. Αναδεικνφει επίςθσ το ςχετικά χαμθλό κόςτοσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε δράςεισ που αφοροφν ίδρυςθ νζων
επιχειριςεων από ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ. Υροτείνεται, κατά τθ νζα
προγραμματικι περίοδο, να δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε ενιςχφςεισ αυτισ τθσ
μορφισ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ μεγαλφτερθσ ςτόχευςθσ ςε τομείσ και κλάδουσ
υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ, ςε ςυνάφεια με τον ςτόχο τθσ ΧΕΧ για τθ
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. Υροτεραιότθτα μποροφν να
αποτελοφν οι κλάδοι οι οποίοι υποδεικνφονται από τθν επεξεργαςία τθσ
ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ, ςθμαντικοί τομείσ επαγγελματικϊν υπθρεςιϊν
που λειτουργοφν υποςτθρικτικά ι ςυμπλθρωματικά προσ τουσ κλάδουσ αυτϊν και
επιχειριςεισ οι οποίεσ μποροφν να βελτιϊςουν τθν προςτικζμενθ αξία του
δευτερογενοφσ ι τριτογενοφσ τομζα και τθν εξωςτρζφεια τθσ Ξυπριακισ
οικονομίασ. Ψο γεγονόσ ότι περίπου το 30% των επενδφςεων που εντάςςονται ςε
παρόμοιεσ δράςεισ κατά τθν τελευταία διετία παραιτοφνται από τθν υλοποίθςθ των
επενδυτικϊν ςχεδίων, υπογραμμίηει τθν ανάγκθ ειςαγωγισ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων
ςε κεφάλαια.

-

Θ αντιμετϊπιςθ τθσ υςτζρθςθσ τθσ χϊρασ ςε ςχζςθ με το Ξοινοτικό κεκτθμζνο ςτον
τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, επιβάλλει όπωσ ο τομζασ
αυτόσ αποτελζςει προτεραιότθτα τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου. Δεδομζνου
του μεγάλου φψουσ των πόρων που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ των αναγκϊν
αυτϊν, είναι αναγκαία θ επιςκόπθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ζργων κατά τθν
τρζχουςα περίοδο, ϊςτε να είναι ςαφζσ ποιεσ ανάγκεσ κα παραμείνουν ακάλυπτεσ
και τθ νζα περίοδο, και να είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ χρθματοδοτικισ τουσ
βαρφτθτασ ςτα προγράμματα τθσ νζασ περιόδου. Θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν ζργων
κατά τθ νζα περίοδο διευκολφνεται από το γεγονόσ ότι ιδθ ζχει γίνει ο εντοπιςμόσ
των κατάλλθλων τεχνολογιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, ενϊ θ ζγκαιρθ εκκίνθςθ
των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ με τοπικοφσ φορείσ ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ των
ζργων κα αποτρζψει τισ κακυςτεριςεισ που ςθμειϊκθκαν κατά το παρελκόν.
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-

Mε δεδομζνο το υψθλό επίπεδο των οδικϊν μεταφορικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ,
προτείνεται θ πολιτικι τθσ νζασ περιόδου ςτον τομζα των μεταφορϊν να
επικεντρωκεί αφενόσ ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν επζκταςθσ τθσ δυναμικότθτασ των
λιμζνων τθσ χϊρασ (Οιμάνι Οεμεςοφ) και ςτισ αναγκαίεσ ςυνδζςεισ τουσ με το οδικό
δίκτυο, και αφετζρου ςτθ βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και τθν ανάπτυξθ
ςυςτθμάτων μεταφορϊν χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ κα
ςυμβάλουν αφενόσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ χϊρασ ςτο πλαίςιο του ΕΠΥ για
τθν κλιματικι αλλαγι, δεδομζνθσ τθσ υψθλισ ςυμμετοχισ των μεταφορϊν ςτθν
εκπομπι αερίων του κερμοκθπίου, κακϊσ και ςτθν πολιτικι για τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ αςτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ.

Θ μζχρι ςιμερα εξζλιξθ των πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ χϊρα
επιβεβαιϊνει ότι αυτι βρίςκεται ςε πορεία επίτευξθσ των ςτόχων του ΕΠΥ ςτο πλαίςιο τθσ
Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020. Εν τοφτοισ, προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ επίτευξθ των
ςτόχων αυτϊν, απαιτείται θ υλοποίθςθ παράλλθλων πολιτικϊν ςτον τομζα των
μεταφορϊν, τθσ ενζργειασ, του πρωτογενι τομζα και των δαςϊν, κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ
ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων. Είναι αναγκαίο να ςυνεχιςτοφν οι πολιτικζσ και μζτρα
περιοριςμοφ των εκπομπϊν (εκτόσ εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπϊν), οι οποίεσ κατά
μεγάλο μζροσ αφοροφν μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΥΕ ςτον οικιακό, τριτογενι
και αγροτικό τομζα, αλλά και άλλα μζτρα όπωσ θ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν
και υγρϊν αποβλιτων, θ ανάκτθςθ βιοαερίου από χϊρουσ ταφισ απορριμμάτων, θ μείωςθ
τθσ χριςθσ αηωτοφχων λιπαςμάτων και θ βελτίωςθ των μεκόδων διαχείριςθσ τθσ
κτθνοτροφίασ για τθν επεξεργαςία των ηωικϊν αποβλιτων κλπ. Από τθν επιςκόπθςθ τθσ
πορείασ επίτευξθσ των τριϊν περιβαλλοντικϊν ςτόχων του ΕΠΥ, προκφπτει ότι θ Ξφπροσ
βρίςκεται κοντά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων για το 2020. Τμωσ, θ διαςφάλιςθ τθσ επίτευξθσ
αυτισ χρειάηεται τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι πολιτικϊν και μζτρων που αναφζρονται ςτα
αντίςτοιχα εκνικά ςχζδια δράςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι, όςον αφορά τον ςτόχο τθσ
μείωςθσ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου, θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ πριν το 2020 κα
τείνει ενδεχομζνωσ να ςυμβάλει ςε αφξθςθ των εκπομπϊν. Τςον αφορά τον ςτόχο
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι τθσ χριςθσ φυςικοφ αερίου και τθσ
βελτίωςθσ του δικτφου μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Επομζνωσ, θ ςυνειςφορά των
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων κα είναι κακοριςτικι για τθν επίτευξθ των εκνικϊν
περιβαλλοντικϊν ςτόχων για το 2020, μζςω πολιτικϊν και μζτρων που δίνουν
προτεραιότθτα ςε ενζργειεσ που εντάςςονται ςτουσ κεματικοφσ ςτόχουσ 4, 6 και 7 όπωσ:


Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων μεταφορϊν με μειωμζνεσ εκπομπζσ αερίων, παράλλθλα με
τισ ανάγκεσ τθσ ενίςχυςθσ του ςυςτιματοσ δθμόςιων μεταφορϊν και τθσ
διαχείριςθσ τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ςτα αςτικά κζντρα και τισ περιαςτικζσ
ηϊνεσ. Υεραιτζρω βελτίωςθ και ανάπτυξθ πεηόδρομων ποδθλατικϊν δικτφων και
λοιπϊν ςχετικϊν υποδομϊν για διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ ςτα αςτικά κζντρα.



Αφξθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ μζςω τθσ
προϊκθςθσ επενδφςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και χριςθσ ΑΥΕ ςε δθμόςια
κτίρια, οικίεσ, και άλλα
κτίρια, βιομθχανίεσ, γεωργικζσ
εκμεταλλεφςεισ,
υδατοκαλλιζργειεσ και αλιευτικά ςκάφθ.
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Υροϊκθςθ ενεργειϊν μείωςθσ των εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου, αμμωνίασ
και μεκανίου από τθν γεωργία με μείωςθ τθσ χριςθσ αηωτοφχων λιπαςμάτων και
με βελτίωςθ των μεκόδων διαχείριςθσ τθσ κτθνοτροφίασ για τθν επεξεργαςία των
ηωικϊν αποβλιτων. Υροϊκθςθ ενεργειϊν αφξθςθσ τθσ δζςμευςθσ άνκρακα από τα
δάςθ μζςω ςτοχευμζνων μζτρων αναδάςωςθσ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ και
πρόλθψθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν.



Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων.

Ωσ προσ τθν τιρθςθ των οριηόντιων αρχϊν τθσ ΕΕ:


Χτον τομζα τθσ ιςότθτασ των φφλων και των ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για όλουσ, θ
μζχρι ςιμερα υλοποίθςθ παρεμβάςεων κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι
περίοδο αναδεικνφει ωσ καλι πρακτικι τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
των προσ ζνταξθ ζργων κεντρικϊν φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι οποίοι
γνωμοδοτοφν μζςω τθσ ζκδοςθσ αντίςτοιχων Υιςτοποιθτικϊν για τθ ςυμβατότθτα
των ζργων με τισ αρχζσ αυτζσ. Υροτείνεται όπωσ θ διαδικαςία αυτι ςυνεχιςτεί, με
τθν ενίςχυςθ του ρόλου των πιςτοποιθτικϊν αυτϊν, ςφμφωνα και με τα
αποτελζςματα τθσ πρόςφατθσ αξιολόγθςθσ που εκπονικθκε από ΓΔ ΕΧΥΑ για τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ υλοποίθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ωσ προσ
τθν τιρθςθ των αρχϊν ιςότθτασ. Χτο επίπεδο τθσ εξειδίκευςθσ των νζων
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων προτείνεται θ εξειδίκευςθ παρεμβάςεων με άμεςθ
κετικι επίπτωςθ ςτισ πολιτικζσ τθσ ιςότθτασ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ
ίδιασ μελζτθσ.


Χτον τομζα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ, οι νζοι Ξανονιςμοί των Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Ψαμείων προβλζπουν τθν ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ όςον αφορά τισ
παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και τθσ ανάπτυξθσ των
αγροτικϊν και των περιοχϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, τομζασ ςτον οποίο θ
Ξφπροσ παρουςίαςε υςτζρθςθ όςον αφορά τον ολοκλθρωμζνο χαρακτιρα των
παρεμβάςεων που εφαρμόςτθκαν κατά τθν περίοδο 2007-13. Θ εκπόνθςθ
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων για τισ περιοχζσ αυτζσ προχποκζτει τθ ςτιριξθ των
οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και λοιπϊν τοπικϊν φορζων που ςφμφωνα με
το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο κα πρζπει να ζχουν αποφαςιςτικό χαρακτιρα ςτθν
επιλογι των ζργων που κα υλοποιθκοφν.

Ωσ προσ τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των παρεμβάςεων:


Θ εφαρμογι των παρεμβάςεων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ςυνεπάγεται
τθν ανάγκθ ςυντονιςμοφ όλων των φορζων που εμπλζκονται ςε κοινά πεδία
πολιτικισ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται ο ενιαίοσ ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ,
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ και των αποτελεςμάτων που αυτι
παράγει ανά πεδίο (π.χ. ανκρϊπινοι πόροι, τουριςμόσ, ζρευνα και καινοτομία,
περιβάλλον, κλιματικι αλλαγι, ΠΠΕ κλπ). Θ εξαςφάλιςθ αυτοφ του ςυντονιςμοφ,
ενδεχομζνωσ και μζςω τθσ πρόβλεψθσ μόνιμων μθχανιςμϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
προγραμματικισ περιόδου (π.χ. πρόβλεψθ λειτουργίασ Ωποεπιτροπισ Αςτικισ
Ανάπτυξθσ θ/και Ανκρϊπινων Υόρων ι/και Ωποεπιτροπισ Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ,
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λειτουργία Σμάδων Εργαςίασ, κλπ), κα υποςτθρίξει τθ λειτουργία τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ και των Ενδιάμεςων Φορζων Διαχείριςθσ, κακϊσ και τθ
λειτουργία και αποτελεςματικότθτα τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ.




Θ ΧΕΧ προβλζπει τθν προςαρμογι του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των
παρεμβάςεων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου ςτισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ
που τίκενται από τουσ νζουσ Ξανονιςμοφσ. Είναι αναγκαία θ πρόβλεψθ για τεχνικι
υποςτιριξθ τόςο τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, όςο και των Ενδιάμεςων Φορζων και
των Δικαιοφχων ςτισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων. Θ επιλογι των ζργων, με βάςθ κυρίωσ τα αποτελζςματα τα οποία
παράγουν και κατά δεφτερο λόγο με βάςθ τθν ωριμότθτά τουσ, δθμιουργεί επίςθσ
ανάγκθ τεχνικισ υποςτιριξθσ των Δικαιοφχων, αφοφ ςυνιςτά ςθμαντικι
διαφοροποίθςθ με όςα ιςχφουν μζχρι ςιμερα. Θ υποςτιριξθ αυτι μπορεί να
παρζχεται τόςο ςτο ςφνολο των Δικαιοφχων όςο και επικεντρωμζνα ςε Δικαιοφχουσ
ι άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, που κατά το παρελκόν αντιμετϊπιςαν τα
ςθμαντικότερα προβλιματα.
Σ ςυγκριτικά μεγάλοσ αρικμόσ οργανιςμϊν πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ
ουςιαςτικά υπονομεφει τθ διοικθτικι τουσ ικανότθτα για τον ςχεδιαςμό,
υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ,
είτε πρόκειται για αςτικζσ είτε για αγροτικζσ περιοχζσ. Θ εξειδίκευςθ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων κα πρζπει, κατά ςυνζπεια, να ενκαρρφνει - όπου
είναι δυνατό κα με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και τισ επερχόμενεσ
μεταρρυκμίςεισ - τθ ςυνεργαςία αυτϊν των φορζων όςον αφορά τθν ςυμμετοχι
τουσ ςε ςχετικζσ παρεμβάςεισ, ενϊ κα πρζπει να προβλεφκεί θ ανάλογθ τεχνικι και
ςυμβουλευτικι ςτιριξθ των οργανιςμϊν αυτϊν προκειμζνου να ςχεδιάςουν και να
υλοποιιςουν παρεμβάςεισ. Θ ςτιριξθ αυτι μπορεί να ενταχκεί ςτο πλαίςιο τθσ
τεχνικισ υποςτιριξθσ των δικαιοφχων των προγραμμάτων, μζςω των πόρων τθσ
Ψεχνικισ Βοικειασ και να περιλαμβάνει ενζργειεσ όπωσ: (α) τθν ενδελεχι
ενθμζρωςθ των φορζων ςχετικά με το πλαίςιο προγραμματιςμοφ τθσ νζασ
περιόδου, θ οποία ιδθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ των
προγραμματικϊν εγγράφων, (β) τθν υποςτιριξθ τουσ από τον αρμόδιο Ενδιάμεςο
Φορζα ι/τθν Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ όςον αφορά τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και
ενθμζρωςθ των υπθρεςιϊν που εμπλζκονται ςτον ςχεδιαςμό και εφαρμογι των
παρεμβάςεων, (γ) τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθ φάςθ του
προγραμματιςμοφ των παρεμβάςεων, όπου απαιτείται, (δ) τθν ενθμζρωςι τουσ ςε
κεςμικά κζματα αναφορικά με τθν υλοποίθςθ των ζργων ςε περιπτϊςεισ
μικρότερων ΣΨΑ, όπου δεν διαπιςτϊνεται ανάλογθ τεχνογνωςία, (ε) τθν παροχι
τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ των
παρεμβάςεων.

1.3 ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
ΑΝΑ ΣΑΜΕΙΟ
Χτα πλαίςια των Υροτεραιοτιτων Χρθματοδότθςθσ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και
Επενδυτικά Ψαμεία για τθν περίοδο 2014-2020, που ζχουν αναλυκεί ςτο κεφάλαιο 1.1.6, κα
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εφαρμοςτεί με κατάλλθλο μίγμα πολίτικθσ θ υλοποίθςθ ςτοχευόμενων παρεμβάςεων ςε
επιλεγμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ και ςτουσ 11 Θεματικοφσ Στόχουσ του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν
Διατάξεων. Χτθν ανάλυςθ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων κάτω από κάκε Κεματικό
Χτόχο εντοπίηονται κεματικζσ επενδυτικζσ ενότθτεσ που κα γίνει θ επικζντρωςθ των
παρεμβάςεων. Θ αντιςτοίχθςθ των τριϊν Υροτεραιοτιτων Χρθματοδότθςθσ με τουσ 11
Κεματικοφσ Χτόχουσ παρουςιάηεται ςτον Ρίνακα 6 πιο κάτω.
Ρίνακασ 6 : Αντιςτοίχθςθ Θεματικϊν Στόχων με Ρροτεραιότθτεσ Χρθματοδότθςθσ
Ρροτεραιότθτα Χρθματοδότθςθσ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΘΧ
ΑΡΑΔΛΑΦΚΦΩΧΘΧ ΞΑΛ ΕΡΛΧΧΩΧΘ
ΨΘΧ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΘΧ
ΞΩΥΦΛΑΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ

Θεματικόσ Στόχοσ
Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ, τθσ Ψεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και
τθσ Ξαινοτομίασ
Βελτίωςθ τθσ Υρόςβαςθσ, τθσ Χριςθσ και τθσ
Υοιότθτασ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφοριϊν και
Επικοινωνίασ
Βελτίωςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ
ςυμπεριλαμβανομζνων των τομζων τθσ γεωργίασ, τθσ
αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ
Υροϊκθςθ των Βιϊςιμων Πεταφορϊν και Άρςθ των
Εμποδίων ςε Βαςικζσ Ωποδομζσ Δικτφων
Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των δθμόςιων
αρχϊν και των ενδιαφερόμενων φορζων και τθσ
αποτελεςματικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ, ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ
ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΧΩΡΣΧΘ

Υροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ υψθλισ
ποιότθτασ και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των
εργαηομζνων
Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ
τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων
Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν κατάρτιςθ και τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ
δεξιοτιτων και τθ δια βίου μάκθςθ

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΑΥΣΔΣΨΛΞΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΩΡ ΥΣΦΩΡ

Ωποςτιριξθ τθσ Πετάβαςθσ ςε μια Σικονομία Χαμθλϊν
Εκπομπϊν Διοξειδίου του Άνκρακα ςε όλουσ τουσ
τομείσ
Υροϊκθςθ τθσ Υροςαρμογισ ςτθν Ξλιματικι Αλλαγι
και τθσ Υρόλθψθσ των Ξινδφνων
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Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ και Υροϊκθςθ τθσ
Αποδοτικισ Χριςθσ των Υόρων
Θ πολιτικι που κα εφαρμοςκεί ςτο πλαίςιο τθσ Υροτεραιότθτασ Χρθματοδότθςθσ
«Ωποςτιριξθ τθσ Αναδιάρκρωςθσ και Ενίςχυςθ τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ξυπριακισ
Σικονομίασ», κα εφαρμοςτεί μζςω παρεμβάςεων που κα προωκθκοφν κυρίωσ ςτα πλαίςια
των Κεματικϊν Χτόχων «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ
καινοτομίασ», «Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των τεχνολογιϊν
πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ», «Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρομεςαίων
επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν του γεωργικοφ τομζα και του τομζα τθσ
αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ», «Υροϊκθςθ των βιϊςιμων μεταφορϊν και άρςθ των
εμποδίων ςε βαςικζσ υποδομζσ δικτφων» και «Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ των
δθμόςιων αρχϊν και των ενδιαφερόμενων φορζων και τθσ αποτελεςματικισ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ».
Αντίςτοιχα, θ πολιτικι τθσ Υροτεραιότθτασ Χρθματοδότθςθσ «Αναβάκμιςθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ και Υροϊκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ» προωκείται μζςω παρεμβάςεων κυρίωσ ςτο
πλαίςιο των Κεματικϊν Χτόχων «Υροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ απαςχόλθςθσ υψθλισ ποιότθτασ
και υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων», «Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ
και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και των διακρίςεων» και. «Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν
κατάρτιςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ δια βίου
μάκθςθ».
Σι βαςικοί Κεματικοί Χτόχοι που ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ
Υροτεραιότθτασ Χρθματοδότθςθσ «Υροςταςία και Αποδοτικι Χριςθ των Υόρων» είναι θ
«Ωποςτιριξθ τθσ Πετάβαςθσ ςε μια Σικονομία Χαμθλϊν Εκπομπϊν Διοξειδίου του
Άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ», «Υροϊκθςθ τθσ Υροςαρμογισ τθσ Ξλιματικισ Αλλαγισ και
τθσ Υρόλθψθσ Ξινδφνων» και «Υροςταςία του Υεριβάλλοντοσ και Υροϊκθςθ τθσ
Αποδοτικισ Χριςθσ των Υόρων».

ΘΣ 1: Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ
καινοτομίασ
Σ πρϊτοσ κεματικόσ ςτόχοσ, που επιλζγεται ςτο πλαίςιο τθσ Υρϊτθσ Χρθματοδοτικισ
Υροτεραιότθτασ, επιδιϊκει τθ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ με τον παραγωγικό
ιςτό τθσ οικονομίασ, για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των κυπριακϊν
επιχειριςεων και κατ’ επζκταςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Σι παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια
αυτοφ του Χτόχου αναμζνεται να υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ τθσ Εκνικισ
τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ, για τισ οποίεσ γίνεται ειδικι αναφορά ςτισ
παραγράφουσ 1.1.4 και 1.1.6.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
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1.
Προαγωγι επιχειρθματικϊν επενδφςεων ςτθν ζρευνα και καινοτομία και ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων και ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων/ερευνθτικϊν κζντρων
Σι παρεμβάςεισ κα εςτιαςτοφν κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ που εντοπίςτθκαν ωσ τομεακζσ
προτεραιότθτεσ ςτο πλαίςιο τθσ Χτρατθγικισ για τθν Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ, που είναι ο
τουριςμόσ, θ ενζργεια, θ γεωργία, οι καταςκευζσ, θ ναυτιλία και θ υγεία, κακϊσ και το
περιβάλλον και οι τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν που αναδείχκθκαν ωσ
ςθμαντικοί τομείσ οριηόντιου χαρακτιρα. Χε αυτά τα πλαίςια, κα υποςτθριχκοφν δράςεισ
για τθν υλοποίθςθ ζργων διατομεακοφ και διεπιςτθμονικοφ χαρακτιρα από ςφνκετεσ
κοινοπραξίεσ, με ςκοπό τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνου πλαιςίου ςτρατθγικισ ΕΨΑΞ ςτουσ
προαναφερκζντεσ τομείσ προτεραιότθτασ, μζςα και από τθ ςυμμετοχι τθσ Ξφπρου ςε
πανευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ κοινοφ προγραμματιςμοφ (π.χ. JPI FACCE, JPI Water, SolarERANET κλπ), κακϊσ και για τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ
δικτφωςθσ των ερευνθτικϊν οργανιςμϊν και επιχειριςεων τθσ Ξφπρου με οργανιςμοφσ από
άλλεσ χϊρεσ. Σι δράςεισ αυτζσ αναμζνεται να ςυμβάλουν και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Ξφπρου για αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, για μείωςθ των
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, για προςταςία του περιβάλλοντοσ και αποδοτικι χριςθ
των πόρων, αφοφ τόςο θ ενζργεια όςο και το περιβάλλον αποτελοφν τομείσ
προτεραιότθτασ. Σι δράςεισ αυτζσ αναμζνεται να ςυμβάλουν και ςτθν επίτευξθ των ςτόχων
τθσ Ξφπρου για αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, για μείωςθ των
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, για προςταςία του περιβάλλοντοσ και αποδοτικι χριςθ
των πόρων, αφοφ τόςο θ ενζργεια όςο και το περιβάλλον αποτελοφν τομείσ
προτεραιότθτασ.
Χχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και του αποκζματοσ γνϊςθσ ςε αγροτικζσ
περιοχζσ,
κα
επιδιωχκεί
θ
ενδυνάμωςθ
τθσ
ςυνεργαςίασ
μεταξφ
πανεπιςτθμίων/ερευνθτικϊν κζντρων και μονάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ
κλάδουσ τθσ γεωργίασ και των διατροφικϊν προϊόντων, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
διακρατικό επίπεδο. Υροβλζπεται ο επαναπροςδιοριςμόσ των προτεραιοτιτων τθσ
γεωργικισ ζρευνασ, θ ςφηευξι τθσ με τισ ανάγκεσ του αγροδιατροφικοφ τομζα και θ
διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ ςτθν παραγωγι, κακϊσ και θ
προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ γεωργία και τθ βιομθχανία τροφίμων.
Χε ότι αφορά τον τομζα τθσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, επιδιϊκεται θ προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ διαμζςου του Κεματικοφ Χτόχου 3, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ
επιςτθμόνων και αλιζων, τθσ τόνωςθσ τθσ διάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και τθσ παροχισ
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνολικϊν επιδόςεων και
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των οικονομικϊν φορζων.
2.
Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, μζςα από τθν εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων
παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ νζων καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν
Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ προχποκζτει τθν ανάπτυξθ και τθ
διάδοςθ καινοτομιϊν ςτον παραγωγικό τομζα τθσ οικονομίασ. Χτα πλαίςιααυτισ τθσ
ενότθτασ ςτοχεφεται θ λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ
των επιχειριςεων ςε δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ, κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ των
ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ, μζςα από τθν
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εφαρμογι καινοτόμων μεκόδων παραγωγισ και τθν ανάπτυξθ νζων καινοτόμων προϊόντων
και υπθρεςιϊν.
Επίςθσ, κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και οι προ-εμπορικζσ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, για αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ,
κακϊσ και για καινοτόμουσ ςχεδιαςμοφσ.
Υαράλλθλα, κα υποςτθριχκεί θ διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των επιχειριςεων ςε
επιχειρθματικά κεφάλαια υψθλοφ ρίςκου, για τθν υλοποίθςθ καινοτόμων επιχειρθματικϊν
ςχεδίων για ανάπτυξθ και τοποκζτθςθ ςτισ αγορζσ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν.
Επιπρόςκετα, επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προςφζρει θ Ευρωπαϊκι
Χφμπραξθ Ξαινοτομίασ για τθν παραγωγικότθτα και βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ, για τθ
δθμιουργία διαςυνδζςεων που κα διευκολφνουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτουσ γεωργοφσ
και τισ επιχειριςεισ. Χτο πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ προϊκθςθ τθσ δθμιουργίασ
επιχειρθςιακϊν ομάδων, ενϊ ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςπάκεια αυτι αναμζνεται
να διαδραματίςει το Εκνικό Αγροτικό Δίκτυο.
3.
Ενίςχυςθ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των υποδομϊν και των ικανοτιτων
ανάπτυξθσ αριςτείασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ
Χτο πλαίςιο του κεματικοφ ςτόχου κα ενιςχυκοφν υπάρχουςεσ ι νζεσ ερευνθτικζσ
υποδομζσ, των οποίων το ερευνθτικό αντικείμενο είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με τουσ τομείσ
και κλάδουσ προτεραιότθτασ τουσ οποίουσ υποδεικνφει θ Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ.
Επιπρόςκετα, κα τροχιοδρομθκοφν δράςεισ που ςχετίηονται με τθν «αειφορία του
ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ», οι οποίεσ κα ςτθρίηονται ςτθν «από κάτω προσ τα πάνω» προςζγγιςθ,
όπωσ είναι θ προϊκθςθ τθσ επιςτθμονικισ αριςτείασ μζςα από τθ χρθματοδότθςθ ζργων
ζρευνασ για εφαρμογι πρωτοποριακϊν ερευνθτικϊν ιδεϊν ςε τομείσ αιχμισ, θ αξιοποίθςθ,
ενίςχυςθ και κινθτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλισ εξειδίκευςθσ και
δυνατοτιτων και ειδικότερα των νζων και ανζργων επιςτθμόνων και ερευνθτϊν, και θ
δθμιουργία νζων προϊόντων / υπθρεςιϊν / μεκόδων παραγωγισ υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ που κα αξιοποιθκοφν άμεςα από κυπριακζσ επιχειριςεισ.
Υαράλλθλα, κα προωκθκοφν δράςεισ με ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα ςτισ δραςτθριότθτεσ
ανάπτυξθσ ζρευνασ και καινοτομίασ, οι οποίεσ κα επικεντρωκοφν ςτον εκςυγχρονιςμό του
κεςμικοφ πλαιςίου με νζεσ ςφγχρονεσ διατάξεισ, ςτθν αναβάκμιςθ των μζτρων και
μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ ΕΨΑΞ, ςτον εμπλουτιςμό των μθχανιςμϊν
χρθματοδότθςθσ ΕΨΑΞ, και ςτθ δθμιουργία ερευνθτικισ και καινοτομικισ κουλτοφρασ
ςτουσ νζουσ, τισ επιχειριςεισ και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Θ πολιτικι που προωκείται ςτο πλαίςιο αυτοφ του Κεματικοφ Χτόχου κα ςυμβάλει ςτθν
ανάδειξθ του τομζα ΕΨΑΞ ωσ εργαλείου ενίςχυςθσ των προςπακειϊν για ανάκαμψθ τθσ
κυπριακισ οικονομίασ, και ωσ βαςικό πυλϊνα ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. Πε τθ
ςυμβολι του ΕΓΨΑΑ κα υλοποιθκοφν δράςεισ που ςχετίηονται με τθν ενκάρρυνςθ
δραςτθριοτιτων Ε&Ξ ςτθ γεωργία, ωσ ςυμπλθρωματικζσ ςτισ δράςεισ που κα υλοποιθκοφν
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μζςω του ΕΨΥΑ. Χυγκεκριμζνα αναμζνεται να επιτευχκοφν τα ακόλουκα ενδεικτικά
αποτελζςματα:
Πζςω του ΕΨΥΑ:


Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθ ςυνολικι χρθματοδότθςθ για
Ζρευνα και Ανάπτυξθ, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για τθν
ςτρατθγικι Ευρϊπθ 2020 (ςφνολο ερευνθτικϊν δαπανϊν 0,5% του ΑΕΥ)



Ανάπτυξθ καινοτόμων
κζντρων/πανεπιςτθμιϊν



Αφξθςθ του ποςοςτοφ των ΠΠΕ που καινοτομοφν



Αφξθςθ
του
ερευνθτικοφ
ανκρϊπινου
δυναμικοφ
τθσ
δθμιουργίασ/αναβάκμιςθσ επιλεγμζνων ερευνθτικϊν υποδομϊν

ςυνεργαςιϊν

δικτφων

επιχειριςεων/ερευνθτικϊν

χϊρασμζςω

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Υροϊκθςθ ςυνεργαςιϊν που να ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων,
πρακτικϊν, διεργαςιϊν και τεχνολογιϊν ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ και των
τροφίμων ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποτφπωςθσ τθσ ιδιαιτερότθτασ των
διατροφικϊν χαρακτθριςτικϊν των Ξυπριακϊν Υροϊόντων.



Εκπαίδευςθ, ενθμζρωςθ και μεταφορά γνϊςεων ςτουσ γεωργοφσ με ςτόχο τθν
υιοκζτθςθ των καινοτομιϊν.



Υροϊκθςθ επενδφςεων που ςτοχεφουν ςτθν υιοκζτθςθ καινοτομιϊν και
επιτυχθμζνων αποτελεςμάτων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ.



Δθμιουργία Επιχειρθςιακϊν Σμάδων, που να απαρτίηονται από γεωργικζσ μονάδεσ
/παραγωγοφσ και ακαδθμαϊκά ιδρφματα/ερευνθτικά κζντρα και αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων που προςφζρει θ ςυμμετοχι ςτθν Ευρωπαϊκι Χφμπραξθ Ξαινοτομίασ
για τθν παραγωγικότθτα και τθ βιωςιμότθτα τθσ γεωργίασ.

Θ 2: Βελτύωςη τησ πρόςβαςησ, τησ χρόςησ και τησ ποιότητασ των
τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνύασ
Σι προτεραιότθτεσ για ςυγχρθματοδότθςθ από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά
Ψαμεία ςτον τομζα των ΨΥΕ τθν περίοδο 2014-2020 επικεντρϊνονται ςτθ διάχυςθ τθσ
χριςθσ των ΨΥΕ τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των ΨΥΕ επενδφοντασ ςτισ υποδομζσ δικτφων, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για
αναδιάρκρωςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ξυπριακισ Σικονομίασ.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1.

Ενίςχυςθ των εφαρμογϊν ΨΥΕ για θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ,
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Υρϊτθ προτεραιότθτα προσ ςυγχρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου είναι θ
αφξθςθ του αρικμοφ και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν του ευρφτερου δθμόςιου τομζα
(ςυμπεριλαμβανομζνων των Αρχϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ) που παρζχονται θλεκτρονικά
προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ κακϊσ και ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ
μζςω τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςτισ εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ. Χτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ των
εφαρμογϊν για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ εντάςςονται θ ςτιριξθ των αρχϊν τθσ
χϊρασ που είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ και τθν ανταλλαγι
δεδομζνων ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ παροχισ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε τομείσ όπωσ θ υγεία και θ παιδεία.
2.
Εκςυγχρονιςμόσ των υποδομϊν ΨΥΕ(ευρυηωνικά δίκτυα υπζρ-υψθλϊν ταχυτιτων)
και βελτίωςθ ςτθ πρόςβαςθ τουσ.
Ωσ δεφτερθ προτεραιότθτα ςτον τομζα των ΨΥΕ ςτθν Ξφπρο κακορίηεται θ προϊκθςθ τθσ
ανάπτυξθσ ευρυηωνικοφ δικτφου υπζρ-υψθλϊν ταχυτιτων, και ςυγκεκριμζνα τθ μετάβαςθ
(switchover) ςε δίκτυο οπτικϊν ινϊν ςτo υποςτατικό (FTTH), ι/και για τθν επζκταςθ του
κινθτοφ δικτφου 4θσ γενιάσ ςε όλθ τθ χϊρα.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ αναμζνεται να αναπτυχκοφν νθςίδεσ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτο
διαδίκτυο. Χτα πλαίςια αυτά κα δθμιουργθκοφν οι αναγκαίεσ υποδομζσ (κεραιοςυςτιματα
/ κζντρα παροχισ) ςε κάκε κοινότθτα ςυμβάλλοντασ ςτθν περαιτζρω εξοικείωςθ των
κατοίκων με τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και κατ’ επζκταςθ ςτθν
αφξθςθ χριςθσ του διαδικτφου.
3.
Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν ΨΥΕ και του θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθσ ενίςχυςθ τθσ
ηιτθςθσ για ΨΥΕ
Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων μζςω
τθσ υιοκζτθςθσ ςυςτθμάτων ΨΥΕ για τον εκςυγχρονιςμό των λειτουργιϊν τουσ κακϊσ και
για τθν προϊκθςθ πωλιςεων των υπθρεςιϊν και προϊόντων τουσ ι/και τθ δθμιουργία νζων
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα αυτό.
4 . Δράςεισ Πεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ κα επιδιωχκεί θ προϊκθςθ τθσ χριςθσ τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν
και επικοινωνίασ μζςω δράςεων μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ αλλά και μζςω τθσ
χρθματοδότθςθσ ερευνθτικϊν ζργων που κα ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ του πρωτογενι τομζα αλλά και του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ
ανάπτυξθσ και χριςθσ νζων εφαρμογϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Ψα αποτελζςματα
των ερευνθτικϊν προγραμμάτων κα προωκθκοφν μζςω τθσ ςτιριξθσ των αντίςτοιχων
επενδφςεων ςτισ γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ.
Ψο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κα λειτουργιςει ςε ςυνζργεια με τον
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν περαιτζρω διείςδυςθ των ΨΥΕ
ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ.
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Σι πιο πάνω παρεμβάςεισ κα ενεργιςουν ςυμπλθρωματικά με παρεμβάςεισ των
Κεματικϊν Χτόχων 1 για προϊκθςθ τθσ ζρευνασ ςτον πρωτογενι τομζα και 10 για
ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ χριςθ ΨΥΕ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Πε τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Σαμείων αναμζνονται να
επιτευχκοφν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
Πζςω του ΕΨΥΑ:


Θ αφξθςθ του αρικμοφ δθμοςίων υπθρεςιϊν που παρζχονται θλεκτρονικά προσ τον
πολίτθ και τισ επιχειριςεισ.



Εκςυγχρονιςμόσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ μζςω τθσ χριςθσ των ΨΥΕ ςτισ εςωτερικζσ
τθσ διαδικαςίεσ



Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε δίκτυα
υπερ-υψθλϊν ταχυτιτων ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ευρυηωνικό ςτόχο,για
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο με ταχφτθτεσ πάνω από 100Mbps ποςοςτοφ 50% ι
περιςςότερο των νοικοκυριϊν και επιχειριςεων μζχρι το 2020



Θ αφξθςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων που αναπτφςςουν δραςτθριότθτεσ
θλεκτρονικοφ εμπορίου και που χρθςιμοποιοφν τισ ΨΥΕ ςτισ εςωτερικζσ τουσ
διαδικαςίεσ.

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ που ζχει πρόςβαςθ ςτο
διαδίκτυο (π.χ. μζςω εγκατάςταςθσ νθςίδων ελεφκερθσ πρόςβαςθσ)



Θ κινθτοποίθςθ ιδιωτικϊν πόρων για τθ διενζργεια επενδφςεων ςτον πρωτογενι
τομζα που ςτθρίηονται ςε αποτελζςματα ερευνθτικϊν ζργων ςχετικά με τθν
ανάπτυξθ και τθ χριςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ.



Πεταφορά γνϊςεων και ενθμζρωςθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ για τθν αξιοποίθςθ
των ΨΥΕ

Θ3: Βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των μικρομεςαύων
επιχειρόςεων ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών του γεωργικού
τομϋα (για το ΕΓΣΑΑ) και του τομϋα τησ αλιεύασ και τησ
υδατοκαλλιϋργειασ (για το ΕΣΘΑ)
Χτα πλαίςια αυτοφ του Κεματικοφ Χτόχου επιδιϊκεται θ υποςτιριξθ τθσ προςπάκειασ
αναδιάρκρωςθσ τθσ Ξυπριακισ οικονομίασ, με τθ λιψθ μζτρων που αφοροφν ςε ζνα ευρφ
φάςμα παραγόντων που επιδροφν ςτθν βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ τθσ
χϊρασ. Σι παρεμβάςεισ του Κεματικοφ Χτόχου κα αποςκοποφν με διάφορα μζςα ςτθ
ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςτθ χρθματοδότθςθ και ςτθν υποςτιριξθ
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τουσ για να αντιμετωπίςουν τισ προκλιςεισ λόγω του μικροφ μεγζκουσ τουσ. Θ όλθ
χρθματοδοτικι ςτιριξθ κα είναι ςτοχευμζνθ με δράςεισ επικεντρωμζνεσ ςε τομείσ, οι
οποίοι παρουςιάηουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν οικονομία (όπωσ για παράδειγμα ο
τομζασ του τουριςμοφ, τθσ γεωργίασ, τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ) και κα
ςυνάδουν και με τθν Χτρατθγικι Ζξυπνθσ Ειδίκευςθσ, παρζχοντασ ταυτόχρονα τθν αναγκαία
ευελιξία για αντιμετϊπιςθ των ραγδαίων τεχνολογικϊν και οικονομικϊν εξελίξεων.
Υαράλλθλα, κα προωκθκοφν οριηόντιου χαρακτιρα μζτρα ςτιριξθσ των ςυνεργαςιϊν και
δικτφων επιχειριςεων και τθσ εξωςτρζφειασ.
Α. Προαγωγι τθσ Επιχειρθματικότθτασ, ιδίωσ με τθ διευκόλυνςθ τθσ οικονομικισ
αξιοποίθςθσ νζων ιδεϊν και ενίςχυςθσ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων.
1.
Υαροχι ςτιριξθσ
για δθμιουργία νζων και εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων
μικρομεςαίων επιχειρθματικϊν μονάδων
Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ προχποκζτει τθ ςτιριξθ των ΠΠΕ τθσ
χϊρασ. Θ ενίςχυςθ αυτι κα επιδιωχκεί μζςω τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςτιριξθσ επιχειρθματικϊν
ςχεδίων που κα καταρτιςτοφν από νζεσ και υφιςτάμενεσ ΠΠΕ και κα καλφπτουν όλο το
εφροσ των δραςτθριοτιτων τουσ (παραγωγι, διοίκθςθ, προϊκθςθ – εμπορία προϊόντων,
κλπ), με προτεραιότθτα ςε τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. Χτο πλαίςιο αυτό κα
προωκθκεί και θ ςτιριξθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων ΠΠΕ ςε επιλεγμζνεσ υποβακμιςμζνεσ
αςτικζσ περιοχζσ. Σι παρεμβάςεισ ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ
και τθν ανάςχεςθ τθσ ζντονα υφεςιακισ πορείασ τθσ οικονομίασ, τθν παραγωγι προϊόντων
και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των
κυπριακϊν επιχειριςεων, τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ μζςω τθσ
αφομοίωςθσ νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και τθν ενςωμάτωςθ
καινοτομιϊν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των ΠΠΕ. Επιςθμαίνεται ότι προσ επίτευξθ των
εν λόγω ςτόχων ςυμβάλλουν και οι λοιπζσ δράςεισ που προωκοφνται ςτα πλαίςια του
Κεματικοφ Χτόχου 1 και των Κεματικϊν Χτόχων 2 και 10.
2.

Χτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ επιχειριςεων

Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ κα επιδιωχκεί περαιτζρω μζςω τθσ
δθμιουργίασ κατάλλθλθσ δομισ με ςτόχο τθ ςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΠΠΕ.
Βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ παραγωγικϊν δικτφων ςτουσ
κλάδουσ προτεραιότθτασ του δευτερογενι και τριτογενι τομζα τθσ οικονομίασ και θ
αντιμετϊπιςθ οριςμζνων από τισ επιπτϊςεισ του μικροφ μεγζκουσ των ΠΠΕ ςτθν
ανταγωνιςτικότθτά τουσ. Θ δθμιουργία, υποςτιριξθ και διαχείριςθ ςχθματιςμϊν μεταξφ
ΠΠΕ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ καινοτομίασ (innovation clusters) κα
ςυμβάλει ςτουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ και διάδοςθσ
καινοτομιϊν ςτον παραγωγικό τομζα και ιδιαίτερα ςτουσ κλάδουσ ςτουσ οποίουσ θ χϊρα
παρουςιάηει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. Χτα πλαίςια ανάπτυξθσ αυτϊν των νζων δομϊν
ςυνεργαςίασ των ΠΠΕ για ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και
διάχυςθσ τθσ καινοτομίασ, πζραν τθσ ςτιριξθσ των Ψαμείων κα διερευνθκοφν οι
δυνατότθτεσ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ με τθ δράςθ άλλων ςχετικϊν
μζςων/εργαλείων, ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο, που παρζχουν είτε χρθματοδοτικι
ςτιριξθ, όπωσ για παράδειγμα το COSME, είτε ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ όπωσ το
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Enterprise Europe Network. Πζλοσ του ευρωπαϊκοφ αυτοφ δικτφου είναι και το Ευρωπαϊκό
Ξζντρο Επιχειρθματικισ Χτιριξθσ Ξφπρου, το οποίο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια του
Υρογράμματοσ Υλαιςίου για τθν Ανταγωνιςτικότθτα και τθν Ξαινοτομία (CIP)2007-2013.
3.
Χτιριξθ των επιχειριςεων ςτθ πρόςβαςθ για χρθματοδότθςθ μζςω εργαλείων
χρθματοοικονομικισ τεχνικισ (Financial Instruments)
Θ δυςκολία πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε κεφάλαια αποτελεί πάγια αδυναμία του παραγωγικοφ
Θ δυςκολία πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε κεφάλαια αποτελεί πάγια αδυναμία του παραγωγικοφ
τομζα, θ οποία επιδεινϊκθκε περαιτζρω με τθν πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ και τθν
ςυρρίκνωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα. Ξατά ςυνζπεια, είναι αναγκαίο όπωσ τα
επενδυτικά ςχζδια των ΠΠΕ να υποςτθριχκοφν από τθν υιοκζτθςθ εργαλείων
χρθματοοικονομικισ τεχνικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων εργαλείων που χρθματοδοτοφνται
από εκνικοφσ πόρουσ ι/και με δάνειο από τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων, όπωσ για
παράδειγμα το Ψαμείο Επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ και εργαλείων προςαρμοςμζνων ςτισ
ανάγκεσ τθσ αγοράσ, που κα δθμιουργθκοφν με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ εκ των
προτζρων αξιολόγθςθσ.
Τςον αφορά τα κοινά εργαλεία χρθματοοικονομικισ τεχνικισ που προωκοφνται ςε
κοινοτικό επίπεδο και ειδικότερα ςε ςχζςθ με τθν Υρωτοβουλία για τισ Πικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ, θ Ξφπροσ δεν προτίκεται να δεςμευτεί ςτο παρόν ςτάδιο, κακϊσ εκτιμάται ότι
θ ανάγκθ για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε χρθματοδότθςθ μπορεί να
καλυφκεί ςε μεγάλο βακμό από εκνικά ςχζδια τα οποία ιδθ τροχιοδρομοφνται ςε
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων.
4.
Ενίςχυςθ επενδφςεων ςτον τουριςτικό τομζα για τον εμπλουτιςμό και τθν
αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Σ τουριςτικόσ κλάδοσ παρουςιάηει ςθμαντικά πλεονεκτιματα για τθν Ξφπρο. Πζςα από τισ
παρεμβάςεισ αυτοφ του κεματικοφ ςτόχου επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ οριςμζνων
αδυναμιϊν του κλάδου, όπωσ είναι θ εποχικότθτα, θ οποία απαιτεί τθ διαφοροποίθςθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ, με επικζντρωςι του ςε ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ (π.χ. ακλθτικόσ,
ςυνεδριακόσ) και ειδικότερα ςε τμιματα αγοράσ που ταξιδεφουν ςε περιόδουσ μθ αιχμισ, θ
ανάγκθ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων τουριςτικϊν προϊόντων και
υπθρεςιϊν, θ ςθματοποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, θ ενίςχυςθ του επαγγελματιςμοφ
μζςα από τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεχοφσ επιμόρφωςθσ / κατάρτιςθσ των εργαηομζνων ςτον
τουριςτικό κλάδο, κακϊσ και θ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και του αγροτικοφ τοπίου.
Θ ςφηευξθ των τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων με τουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ και το φυςικό
περιβάλλον κα αποτελζςει μζςο για τθ διαφοροποίθςθ και αναβάκμιςθ του τουριςτικοφ
προϊόντοσ τθσ Ξφπρου και τθν εξειδίκευςθ επιμζρουσ ςτρατθγικϊν ςε αςτικζσ περιοχζσ, ςε
περιοχζσ τθσ υπαίκρου και ςε παράκτιεσ περιοχζσ, οι οποίεσ κα λειτουργιςουν
ςυμπλθρωματικά προσ τθν αναβάκμιςθ και προβολι πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων ςτο
πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου 6, επιδιϊκοντασ τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ επιδιϊκεται θ παροχι ενιςχφςεων για τθ δθμιουργία νζων
επιχειριςεων ι τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων, με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ
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παραγωγισ και παράδοςθσ (π.χ. παραδοςιακά προϊόντα, ςθμεία διάκεςθσ τοπικϊν
προϊόντων, μονάδεσ χειροτεχνίασ, επίδειξθ παραδοςιακϊν μεκόδων παραγωγισ και
τεχνικϊν, κλπ). Σι παρεμβάςεισ αυτζσ αποςκοποφν αφενόσ ςτθν ενίςχυςθ και
διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ και ςτθ δθμιουργία
κζςεων απαςχόλθςθσ ςε αυτζσ, και αφετζρου ςτθν ενίςχυςθ των αγρο-τουριςτικϊν
δραςτθριοτιτων.
Αντίςτοιχα, οι ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειεσ αφοροφν ςτθ
δθμιουργία νζων επιχειριςεων και κζςεων απαςχόλθςθσ, κακϊσ και ςτθν ενίςχυςθ
υφιςτάμενων επιχειριςεων ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τον τουριςμό,
επιδιϊκοντασ τθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ τουσ.
5.

Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ

Επιδιϊκεται επίςθσ θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ,
όπωσ είναι οι γυναίκεσ και οι νζοι, και θ αντιμετϊπιςθ των ζντονων επιπτϊςεων τθσ
οικονομικισ κρίςθσ για τισ ομάδεσ αυτζσ. Ψα Χχζδια Χορθγιϊν τα οποία κα εξειδικευκοφν,
επιδιϊκουν τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων ςε επιλεγμζνουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ θ
χϊρα παρουςιάηει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, κακϊσ και ςε κλάδουσ επαγγελματικϊν
υπθρεςιϊν, οι οποίεσ λειτουργοφν υποςτθρικτικά ι ςυμπλθρωματικά προσ τθν ανάπτυξθ
των κλάδων αυτϊν, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ, κυρίωσ
ςτισ πλζον ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ (νζοι, γυναίκεσ, κλπ).
Β. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ ςτον γεωργικό και αλιευτικό τομζα και
ανάπτυξθ επιχειριςεων ςε αγροτικζσ περιοχζσ
1. Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ ςτο γεωργικό τομζα
Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ ςτον γεωργικό τομζα εςτιάηεται ςτθν τόνωςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ, ςτθ διευκόλυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων και του
εκςυγχρονιςμοφ των ιδθ υφιςτάμενων, με τθν άμεςθ ςτιριξι τουσ μζςω επιχορθγιςεων,
οι οποίεσ κα μποροφςαν, ενδεχομζνωσ, να ςυνδυαςτοφν με τθν προϊκθςθ και χριςθ
χρθματοοικονομικϊν εργαλείων για διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςισ τουσ ςτθ χρθματοδότθςθ
μζςω του ΕΨΥΑ. Πεγάλο μζροσ των αναγκϊν των ΠΠΕ του γεωργικοφ τομζα για πρόςβαςθ
ςε χρθματοδότθςθ αναμζνεται να καλυφκεί από το Ψαμείο Επιχειρθματικότθτασ.
Επιδιϊκεται επίςθσ θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ
(γυναίκεσ, νζοι) και θ αντιμετϊπιςθ των ζντονων αποτελεςμάτων τθσ οικονομικισ κρίςθσ
για τισ ομάδεσ αυτζσ, κακϊσ και θ ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ εταιρικϊν επιχειρθματικϊν
ςυμπράξεων για επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ. Σι παρεμβάςεισ ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία
νζων κζςεων απαςχόλθςθσ και τθν ανάςχεςθ τθσ ζντονα υφεςιακισ πορείασ τθσ
οικονομίασ, τθν παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, τθν
ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των κυπριακϊν επιχειριςεων, τθν ενςωμάτωςθ καινοτομιϊν
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των ΠΠΕ και τθ διάχυςθ τθσ χριςθσ των ΨΥΕ.
2.

Ζνταξθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ςτθν αλυςίδα τροφίμων
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Θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ επιδιϊκει τθν ζνταξθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ
ςτθν αλυςίδα τροφίμων, με τθν ςτιριξθ προγραμμάτων ποιότθτασ, τθν προϊκθςθ ςτισ
τοπικζσ αγορζσ, τθν ενίςχυςθ οριηόντιασ και κάκετθσ ςυνεργαςίασ και νζων ευκαιριϊν
δικτφωςθσ, τθν ανάπτυξθ μικρϊν αλυςίδων εφοδιαςμοφ και τθ ςφςταςθ και ςτιριξθ
Σμάδων Υαραγωγϊν, για βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του γεωργικοφ τομζα. Θ
προϊκθςθ των βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ και των τοπικϊν αγορϊν κεωρείται
ςθμαντικό μζτρο για τθ διευκόλυνςθ τθσ άμεςθσ διάκεςθσ των προϊόντων από τουσ
παραγωγοφσ ςτουσ καταναλωτζσ, εξαςφαλίηοντασ με τον τρόπο αυτό καλφτερεσ τιμζσ για
τουσ παραγωγοφσ. Πε τθν ςτιριξθ τθσ δθμιουργίασ μεγάλων και βιϊςιμων
εκμεταλλεφςεων αντιμετωπίηεται επίςθσ το πρόβλθμα του μικροφ μεγζκουσ των γεωργικϊν
εκμεταλλεφςεων.
Θ Ξφπροσ παρουςιάηει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςε εξαγϊγιμα προϊόντα, όπωσ για
παράδειγμα οι πατάτεσ, τα φυλλϊδθ λαχανικά, τα αρωματικά φυτά, τα εςπεριδοειδι
(φροφτα αλλά και χυμοί), τα προϊόντα οινικοφ τομζα, και από τον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ
το χαλοφμι που αποτελεί μεταποιθμζνο προϊόν. Υαρόλα αυτά, ςε μεγάλο βακμό, κρίνεται
απαραίτθτθ θ ςυνζχιςθ παραγωγισ όλων των γεωργικϊν προϊόντων με απϊτερο ςτόχο τθν
αυτάρκεια τροφίμων, αφοφ θ Ξφπροσ είναι απομακρυςμζνθ από τισ άλλεσ αγορζσ, ενϊ
παράλλθλα και ο νθςιωτικόσ χαρακτιρασ αποτελεί τροχοπζδθ ςτισ ειςαγωγζσ και τισ
εξαγωγζσ προϊόντων πρωτογενοφσ παραγωγισ, κυρίωσ λόγω του ψθλοφ κόςτουσ
μεταφοράσ. Χτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ κα ενκαρρυνκεί θ εγχϊρια παραγωγι
ηωοτροφϊν, κακϊσ το ψθλό κόςτοσ μεταφοράσ για ειςαγωγζσ ηωοτροφϊν ςε ςυνδυαςμό
με τθν ζλλειψθ νεροφ αυξάνει το κόςτοσ παραγωγισ. Κα ενκαρρυνκεί επίςθσ ο τομζασ τθσ
ανκοκομίασ, ο οποίοσ ζχει αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια, υιοκετϊντασ υψθλισ
τεχνολογίασ διαδικαςίεσ παραγωγισ, και παρουςιάηει δυνατότθτεσ πραγματοποίθςθσ
εξαγωγϊν.
Θ προϊκθςθ προϊόντων ποιότθτασ κα επιδιωχκεί μζςω τθσ υιοκζτθςθσ προτφπων
ποιότθτασ, τθσ κατοχφρωςθσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ, τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυςκευαςίασ των
προϊόντων και τθσ μεταποίθςθσ. Υαραδείγματα κυπριακϊν προϊόντων ποιότθτασ είναι τα
οινοπνευματϊδθ ποτά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κουμανδαρίασ και τθσ ηιβανίασ, κακϊσ
και τα προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ.
Επιπρόςκετα, θ δθμιουργία ομάδων και οργανϊςεων παραγωγϊν είναι απαραίτθτθ ςε
όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ γεωργίασ και κτθνοτροφίασ, για αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν
προβλθμάτων τθσ κυπριακισ αγροτικισ οικονομίασ και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ.
3.
Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ του τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ και διαφοροποίθςθ
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων μζςω νζων μορφϊν ειςοδιματοσ
Θ ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ του τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ επιδιϊκεται μζςω τθσ ςτιριξθσ
επενδφςεων που αφοροφν τον εκςυγχρονιςμό των μονάδων και επενδφςεων ςε νζεσ
καινοτόμεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ καλλιζργειασ, με ςκοπό τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ
αποδοτικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μονάδων, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ
καλισ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ και τθσ ευθμερίασ των εκτρεφόμενων ειδϊν.
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Επιπλζον, προβλζπεται θ λιψθ μζτρων που κα αποςκοποφν ςτθ διαφοροποίθςθ των
αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων και ςτθ δθμιουργία εναλλακτικϊν πθγϊν ειςοδιματοσ για τουσ
αλιείσ, όπωσ ο καταδυτικόσ και ο αλιευτικόσ τουριςμόσ και ο οικοτουριςμόσ, ςτθν
παραγωγι προςτικζμενθσ αξίασ και ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, ςτθν τόνωςθ τθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ επιςτθμόνων και αλιζων και ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν.
Θ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τοπικό επίπεδο αναμζνεται να προςελκφςει
ανκρϊπινο δυναμικό, ςυμβάλλοντασ ςτθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και ςτθν
αναβάκμιςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ. Υαράλλθλα, μζτρα για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ
εμπορίασ των αλιευτικϊν προϊόντων αναμζνεται να ςυμβάλουν ςτθν προϊκθςθ των
προϊόντων αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ μζςω, μεταξφ άλλων, και τθσ διοργάνωςθσ
εκςτρατειϊν προϊκθςθσ και προβολισ των προϊόντων. Επίςθσ, ςτον τομζα τθσ αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ επιδιϊκεται θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, θ ςυνεργαςία μεταξφ
επιςτθμόνων και αλιζων, θ τόνωςθ τθσ διάδοςθσ τθσ γνϊςθσ και θ παροχι ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνολικϊν επιδόςεων και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
των οικονομικϊν φορζων.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Σι δράςεισ που κα προωκθκοφν με τθν ςτιριξθ των Ψαμείων, αναμζνεται να ςυμβάλουν
ουςιαςτικά ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ
τθσ, με ςυνεπακόλουκα τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν και προοπτικϊν βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθ
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ και ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθ δθμιουργία νζων
αλλά και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ των υφιςτάμενων επιχειριςεων και τθν ενίςχυςθ
τθσ επιχειρθματικότθτασ. Πε τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν
Ψαμείων αναμζνονται να επιτευχκοφν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
Πζςω του ΕΨΥΑ:


Αφξθςθ παραγωγικϊν επενδφςεων ςε ςτοχευμζνουσ τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ που ςυμβάλλουν ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ
οικονομίασ.



Αφξθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων για χρθματοδότθςθ των ΠΠΕ, μζςω τθσ χριςθσ
χρθματοοικονομικϊν εργαλείων. Ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και
αφξθςθ των εξαγωγϊν ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ



Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των μικρϊν επιχειριςεων μζςω τθσ προϊκθςθσ
ςυμπράξεων και δικτφων ςυνεργαςίασ και δθμιουργία νζων επιχειριςεων, μζςω
τθσ δθμιουργίασ κατάλλθλων υποςτθρικτικϊν δομϊν.



Δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ.



Βελτίωςθ τθσ ροπισ προσ επιχειρθματικότθτα για επιλεγμζνεσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ που πλιττονται ιδιαίτερα από τον οικονομικι κρίςθ (νζοι, γυναίκεσ,
κλπ).
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Χυμβολι ςτθν αφξθςθ των αφίξεων τουριςτϊν ςε περιόδουσ μθ αιχμισ, μζςω τθσ
διαφοροποίθςθσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ με τθν ανάπτυξθ μορφϊν
τουριςμοφ ειδικϊν ενδιαφερόντων.

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του γεωργικοφ τομζα και ενίςχυςθ τθσ
βιωςιμότθτασ των εκμεταλλεφςεων.(πχ, μζςω ςτιριξθσ ομάδων παραγωγϊν
βραχζων αλυςίδων εφοδιαςμοφ, προϊόντων ποιότθτασ , υιοκζτθςθσ καινοτομιϊν
και επιτυχθμζνων αποτελεςμάτων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ)



Αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ του τομζα τθσ μεταποίθςθσ
τροφίμων.



Δθμιουργία εναλλακτικϊν πθγϊν ειςοδιματοσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ.



Βελτίωςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ των γεωργϊν με τθν ςτιριξθ ζνταξθσ νζων
γεωργϊν κακϊσ και ςτιριξθ των γυναικϊν

Πζςω του ΕΨΚΑ:


Ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.



Διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτον αλιευτικό τομζα μζςω νζων
μορφϊν ειςοδιματοσ, όπωσ καταδυτικόσ και αλιευτικόσ τουριςμόσ, οικοτουριςμόσ
κ.α.



Ξαινοτομία- Χυμπράξεισ επιςτθμόνων-αλιζων/υδατοκαλλιεργθτϊν με ςτόχο τθν
αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα

Θ4: Τποςτόριξη τησ μετϊβαςησ ςε μια οικονομύα χαμηλών
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα ςε όλουσ τουσ τομεύσ
Σι παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια του εν λόγω Κεματικοφ Χτόχου κα εςτιαςτοφν ςτο τομζα τθσ
ενζργειασ και ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ προμικειασ τθσ ενζργειασ και τθν ικανοποίθςθ
των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ, με όςο το δυνατό μικρότερθ επιβάρυνςθ ςτθν
οικονομία και το περιβάλλον ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων τθσ
Χτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020».
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1.
Χτιριξθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενεργείασ, τθσ
ζξυπνθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ ςτα δθμόςια κτίρια, τισ επιχειριςεισ και ςτον τομζα τθσ
ςτζγαςθσ
Πε βάςθ τισ αδυναμίεσ που αντιμετωπίηει θ Ξφπροσ ςτον τομζα αυτό και τουσ ςχετικοφσ
ςτόχουσ που τίκενται ςτο Εκνικό Πεταρρυκμιςτικό Υρόγραμμα, πρωταρχικι
προτεραιότθτα για χρθματοδότθςθ τθ νζα προγραμματικι περίοδο αποτελεί θ προϊκθςθ
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τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ μζςω τθσ εφαρμογισ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ
του υφιςτάμενου κτιριακοφ αποκζματοσ τθσ χϊρασ (δθμόςια κτίρια, επιχειριςεισ, οικίεσ),
αλλά και καταςκευισ νζων κτιρίων ςχεδόν μθδενικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Υαράλλθλα
κα προωκθκοφν παρεμβάςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ςτισ βιομθχανίεσ και ςτισ
διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ ενζργειασ.
Θ προϊκθςθ ςφγχρονων ςυςτθμάτων μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, οι ενεργειακοί
ζλεγχοι, θ αντικατάςταςθ δομικϊν ςτοιχείων των κτιρίων, θ εγκατάςταςθ ζξυπνων
μετρθτϊν, θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κζρμανςθσ/και ψφξθσ
υψθλισ απόδοςθσ αποτελοφν οριςμζνα από τα εργαλεία που κα μποροφςαν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Σι παρεμβάςεισ για τθ ενεργειακι αναβάκμιςθ των επιχειριςεων κα λειτουργιςουν
ςυμπλθρωματικά με τισ παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ΠΠΕ
που κα προωκθκοφν ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου 3.
Χτον τομζα τθσ αλιείασ κα προωκθκοφν παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα
αλιευτικά ςκάφθ, κακϊσ και ςτον τομζα τθσ υδατοκαλλιζργειασ. Χτον τομζα τθσ γεωργίασ
και τθσ μεταποίθςθσ τροφίμων κα προωκθκεί θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ
ενεργειακισ χριςθσ με τον εκμοντερνιςμό των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφν οι
γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και οι επιχειριςεισ παραςκευισ τροφίμων.
Υαράλλθλα, με ςτόχο τον εμπλουτιςμό του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ χϊρασ και τθν
αντικατάςταςθ ενζργειασ από ειςαγόμενεσ πθγζσ (πετρζλαιο) κα προωκθκεί θ παραγωγι
και χριςθ ΑΥΕ με ζμφαςθ ςτθν θλιακι ενζργεια, μθν αποκλείοντασ ωςτόςο τθν αξιοποίθςθ
και άλλων τεχνολογιϊν όπωσ θ αιολικι ενζργεια, θ βιομάηα/βιοαζριο, θ γεωκερμία, θ
κυματικι ενζργεια και άλλεσ μορφζσ ενζργειασ που κα αναπτυχκοφν τα επόμενα χρόνια. Θ
ζμφαςθ που κα δοκεί ςτθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ
του κόςτουσ των διαφόρων τεχνολογιϊν αξιοποίθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ αλλά και του
ςθμαντικοφ θλιακοφ δυναμικοφ που διακζτει θ χϊρα, που αποτελεί ζνα από τα ψθλότερα
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χτο πλαίςιο αυτό κα προωκθκεί και θ εγκατάςταςθ
φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων για χριςθ ςτο γεωργικό και κτθνοτροφικό τομζα.
2.
Υροϊκθςθ ενεργειϊν μείωςθσ των εκπομπϊν υποξειδίου του αηϊτου, αμμωνίασ
και μεκανίου από τθν γεωργία
Επιπλζον, θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτον τομζα τθσ γεωργίασ κα
επιτευχκεί μζςω τθσ μείωςθσ των ρυπογόνων ειςροϊν (θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου κα επιτευχκεί μζςω τθσ προϊκθςθσ ενεργειϊν μείωςθσ των εκπομπϊν
υποξειδίου του αηϊτου, αμμωνίασ και μεκανίου από τθν γεωργία με μείωςθ τθσ χριςθσ
αηωτοφχων λιπαςμάτων και με βελτίωςθ των μεκόδων διαχείριςθσ τθσ κτθνοτροφίασ για
τθν επεξεργαςία των ηωικϊν αποβλιτων) κακϊσ και μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ δζςμευςθσ
διοξειδίου του άνκρακα με ενιςχφςεισ ςτθ δαςοκομία (ενζργειεσ αφξθςθσ τθσ δζςμευςθσ
άνκρακα από τα δάςθ μζςω ςτοχευμζνων μζτρων αναδάςωςθσ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ
και πρόλθψθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν).Πείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου
(και ειδικότερα μεκανίου) αναμζνονται από τισ δράςεισ ςτουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ των
ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων που εντάςςονται ςτον ΚΧ6.
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Θ παροχι κινιτρων για μθχανικι καλλιζργεια ηιηανίων αντί τθσ χριςθσ χθμικϊν λιπαςμάτων
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων από τθν παραςκευι των
ηιηανιοκτόνων ενϊ θ μθχανικι καλλιζργεια απαιτεί λιγότερθ ενζργεια (και ςυνεπϊσ
αποδίδει λιγότερουσ ρφπουσ) ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι χθμικϊν ηιηανιοκτόνων.
Χυνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα με τθ βαςικι επιδίωξθ του Κεματικοφ ςτόχου για
μείωςθ των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα παρουςιάηουν οι παρεμβάςεισ που κα
προωκθκοφν ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου 7 «Υροϊκθςθ Βιϊςιμων Πεταφορϊν και
Άρςθ Υροβλθμάτων ςε Ωποδομζσ Δικτφων» και που αφοροφν ςτθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ
αςτικισ κινθτικότθτασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων μεταφορϊν με μειωμζνεσ
εκπομπζσ αερίων, παράλλθλα με τισ ανάγκεσ ενίςχυςθσ του των δθμόςιων μεταφορϊν
γενικά και τθσ επζκταςθσ και διαςφνδεςθσ των δικτφων των ποδθλατιςτϊν και πεηϊν,
ςυμβάλλοντασ ςτθν ουςιαςτικι μείωςθ του ποςοςτοφ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου
από τον τομζα των μεταφορϊν.
Επίςθσ, βάςει του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν Υοιότθτα του Αζρα, οι πιο πάνω δράςεισ
για μείωςθ των εκπομπϊν αερίου του κερμοκθπίου ςυμβάλουν και ςτθ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ του αζρα, μζςω τθσ μείωςθσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων όπωσ αιροφμενα ςωματίδια,
διοξείδιο του αηϊτου και άλλα.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Τλα τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία (πλθν του ΕΞΨ) κα λειτουργιςουν
ςε ςυνζργεια για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ διείςδυςθσ των ΑΥΕ ςτο
ενεργειακό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ. Σι παρεμβάςεισ του ΕΓΨΑΑ κα εςτιαςτοφν ςτθν προϊκθςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΥΕ ςτο γεωργικό τομζα κακϊσ και ςτθ μείωςθ
των ρυπογόνων ειςροϊν ςτον τομζα τθσ γεωργίασ και ςτθν αφξθςθ τθσ δζςμευςθσ
διοξειδίου του άνκρακα μζςω τθσ δαςοκομίασ. Ψο ΕΨΚΑ κα ςυμβάλει με παρεμβάςεισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα αλιευτικά ςκάφθ και ςτθν υδατοκαλλιζργεια ενϊ το Ψαμείο
Χυνοχισ και το ΕΨΥΑ κα ςυμβάλουν με παρόμοιεσ παρεμβάςεισ ςε επιχειριςεισ, οικίεσ και
ςτα δθμόςια κτίρια. Πε τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν
Ψαμείων αναμζνονται να επιτευχκοφν τα ακόλουκα αποτελζςματα:
Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ και του ΕΨΥΑ:


Εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν πρωτογενι κατανάλωςθ ενζργειασ και ςτθν τελικι
χριςθ, ςυμβάλλοντασ προσ τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου που τίκεται ςτο ΕΠΥ
για εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 14,3% το 2020



Αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΥΕ ςτθν τελικι ακακάριςτθ κατανάλωςθ τθσ χϊρασ
ςυμβάλλοντασ προσ τθν επίτευξθ του ςχετικοφ ποςοτικοφ ςτόχου που τίκεται ςτο
ΕΠΥ (13%).



Πείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τον τομζα τθσ ενζργειασ,
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ (5% για τουσ τομείσ εκτόσ του
ςυςτιματοσ εμπορίασ)

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:
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Πείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και αμμωνίασ από τον τομζα τθσ
γεωργίασ, ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ (5% για τουσ τομείσ εκτόσ του
ςυςτιματοσ εμπορίασ).



Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ ενεργειακισ χριςθσ και χριςθσ νεροφ ςτθ γεωργία
και τθ μεταποίθςθ τροφίμων μζςω του εκμοντερνιςμοφ των μθχανθμάτων



Βελτίωςθ των μεκόδων διαχείριςθσ -επεξεργαςίασ ηωικϊν αποβλιτων και ορκι
διαχείριςθ λιπαςμάτων και φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων



Αφξθςθ τθσ χριςθσ ΑΥΕ ςτο γεωργικό και κτθνοτροφικό τομζα, μζςω τθσ
εγκατάςταςθσ φωτοβολταικϊν πλαιςίων, ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του
ςχετικοφ ςτόχου του ΕΠΥ (13%)



Ωλοποίθςθ αγροπεριβαλλοντικϊν και κλιματικϊν δεςμεφςεων ςτισ γεωργικζσ
εκτάςεισ



Αφξθςθσ τθσ δζςμευςθσ άνκρακα από τα δάςθ μζςω ςτοχευμζνων μζτρων
αναδάςωςθσ και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ και πρόλθψθσ των δαςικϊν πυρκαγιϊν

Πζςω του ΕΨΚΑ:


Αφξθςθ του ποςοςτοφ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ ςυμβάλλοντασ προσ τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου που
τίκεται ςτο ΕΠΥ για εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ 14,3% το 2020

Θ 5: Προώθηςη τησ προςαρμογόσ ςτην κλιματικό αλλαγό και τησ
πρόληψησ των κινδύνων
Σι παρεμβάςεισ του εν λόγω Κεματικοφ Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ
δράςεισ προςαρμογισ, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ τθσ Ξφπρου για
τθν Υροςαρμογι ςτθν Ξλιματικι Αλλαγι. Σι βαςικζσ κεματικζσ επενδυτικζσ ενότθτεσ που
προωκοφνται ςτο πλαίςιο του κεματικοφ ςτόχου είναι:
1. Εφαρμογι Δαςικϊν Μζτρων
Θ εφαρμογι δαςικϊν μζτρων (δαςϊςεισ – δθμιουργία νζων δαςικϊν εκτάςεων, πρόλθψθ
και αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςτα δάςθ, προςταςία από πυρκαγιζσ, αειφόροσ διαχείριςθ
δαςϊν, επενδφςεισ που βελτιϊνουν τθν ανκεκτικότθτα και τθν αξία των δαςϊν) αποτελοφν
επενδφςεισ που κα ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ τθσ αποκικευςθσ άνκρακα, ςυμβάλλοντασ
ςτουσ ςτόχουσ για τθν καταπολζμθςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των
ςτόχων των Σδθγιϊν για τισ πλθμμφρεσ και τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα Ϊδατα.
Θ εγκατάςταςθ ι/και βελτίωςθ ςυςτθμάτων ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ και ανάπτυξθσ
μθχανιςμϊν άμεςθσ διάςωςθσ, θ προςταςία τθσ εγχϊριασ γεωργοκτθνοτροφικισ
παραγωγισ - ειδικά με τεχνικζσ βελτίωςθσ τθσ γονιμότθτασ των εδαφϊν και ςυγκράτθςθσ
ςε αυτά του οργανικοφ άνκρακα -, θ ορκολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων ςε
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ςυνδυαςμό με τθν επζκταςθ τθσ εφαρμογισ τεχνολογιϊν πράςινθσ ανάπτυξθσ και τθν
αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ, είναι επίςθσ ανάμεςα ςτισ προτεραιότθτεσ που κα
μελετθκοφν διεξοδικά. Υαράλλθλα, μζςα από τθ ςυνεργαςία των γεωργικϊν μονάδων με
ακαδθμαϊκά ιδρφματα/ερευνθτικά κζντρα κα επιδιωχκεί και θ διεξαγωγι εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ με ςτόχο τθν εξεφρεςθ νζων τεχνολογιϊν και προϊόντων, που κα ςυμβάλουν ςτθν
πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων που προκφπτουν από τθν κλιματικι αλλαγι για τον
τομζα τθσ γεωργίασ.
2. Μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ προςαρμογισ και τθν πρόλθψθ κινδφνων
Χτο πλαίςιο του κεματικοφ ςτόχου κα εφαρμοςτοφν μια ςειρά από μζτρα, που κα
προτακοφν από τθν Εκνικι Χτρατθγικι για τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι, με
επικζντρωςθ ςτθν παράκτιεσ ηϊνεσ και ειδικότερα τθ διάβρωςθ των ακτϊν, θ οποία
ςυςχετίηεται άμεςα με τον τουριςμό, που είναι ο κυριότεροσ τομζασ οικονομικισ
ανάπτυξθσ τθσ Ξφπρου. Υαράλλθλα, κα επιδιωχκεί θ υλοποίθςθ δράςεων τθσ Χτρατθγικισ
Υροςαρμογισ που αφοροφν τουσ τομείσ τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ υγείασ, τθσ ενζργειασ και
τισ υποδομζσ. Αναφορικά με τθν επίπτωςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθν ζλλειψθ νεροφ και
τθ ξθραςία, κα προωκθκοφν δράςεισ κάτω από τον Κεματικό Χτόχο 6 για αντιμετϊπιςθ του
ςοβαροφ αυτοφ προβλιματοσ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του Χχεδίου Οεκάνθσ Απορροισ
Υοταμοφ και του Υρογράμματοσ Πζτρων.
Επιπρόςκετα, κα επιδιωχκεί θ ανάπτυξθ ςυςτθμάτων πρόλθψθσ και διαχείριςθσ κινδφνων
που προκφπτουν από τθν κλιματικι αλλαγι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γι’ αυτό και
είναι αναγκαία θ ετοιμαςία ςχετικισ μελζτθσ αξιολόγθςθσ και χαρτογράφθςθσ των
ςυγκεκριμζνων κινδφνων. Τςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου από πλθμμφρεσ, κα
προωκθκοφν παρεμβάςεισ κάτω από τον Κεματικό Χτόχο 6, ςτα πλαίςια εφαρμογισ του
Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ.
Σι προτεραιότθτεσ αυτζσ αναμζνεται να ςυμβάλουν τόςο ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, όςο και ςτθν επίτευξθ ςτόχων διεκνϊν ςυμβάςεων για τθν
κλιματικι αλλαγι τισ οποίεσ ζχει ςυνυπογράψει θ Ξφπροσ (Υρωτόκολλο του Ξιότο, Χφμβαςθ
των Θνωμζνων Εκνϊν).
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Πε τθ ςυμβολι του Ψαμείου Χυνοχισ κα επιδιωχκεί θ βελτίωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ των
επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ εκτίμθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων από τθν
κλιματικι αλλαγι, κακϊσ και δράςεισ προςαρμογισ που ςχετίηονται με τον τομζα του
τουριςμοφ, τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ υγείασ, τθσ ενζργειασ και τισ υποδομζσ. Σι δράςεισ
μζςω του ΕΓΨΑΑ κα αφοροφν κυρίωσ τον τομζα τθσ γεωργίασ, το ζδαφοσ και τα δάςθ. Πε
τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων αναμζνονται να
επιτευχκοφν τα ακόλουκα ενδεικτικά αποτελζςματα:
Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ:


Υεριοριςμόσ τθσ επίπτωςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ ςτθ διάβρωςθ των ακτϊν
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Βελτίωςθ τθσ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ
αλλαγισ και τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων.

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Αφξθςθ τθσ δαςοκάλυψθσ και τθσ δζςμευςθσ άνκρακα από τα δάςθ, προςταςία
από πυρκαγιζσ και αειφόροσ διαχείριςθ δαςϊν



Πείωςθ των εκπομπϊν αερίου του κερμοκθπίου από τον τομζα τθσ γεωργίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ (5% για τουσ τομείσ εκτόσ του
ςυςτιματοσ εμπορίασ).



Ξαταπολζμθςθ τθσ απεριμωςθσ των εδαφϊν.



Χτιριξθ τθσ διάδοςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι, μζςω παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε γεωργοφσ και άλλων
ενεργειϊν.



Υροςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ, ενίςχυςθ τθσ προςτατευτικισ
λειτουργίασ των δαςϊν για τα φδατα και το ζδαφοσ και δθμιουργία νζων δαςικϊν
περιοχϊν.



Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του εδάφουσ με τθ ςτιριξθ πρακτικϊν πρόλθψθσ τθσ
υποβάκμιςθσ του εδάφουσ και των κατολιςκιςεων και με τθν αφξθςθ τθσ φυςικισ
παγίδευςθσ διοξειδίου του άνκρακα.

Θ 6: Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και προώθηςη τησ αποδοτικόσ
χρόςησ των πόρων
Χτα πλαίςια αυτοφ του Κεματικοφ Χτόχου, οι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ κα αποςκοποφν
ςτθν πλιρθ ςυμμόρφωςι τθσ χϊρασ με το κοινοτικό κεκτθμζνο ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ, άλλα και ςτθν προϊκθςθ παρεμβάςεων που ςτοχεφουν ςτθν αειφόρο
ανάπτυξθ, (περιλαμβανομζνθσ τθσ πράςινθσ και γαλάηιασ ανάπτυξθσ), ςυμβάλλοντασ και
ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ.
Ειδικότερα, οι βαςικζσ κεματικζσ επενδυτικζσ ενότθτεσ που επιλζγονται είναι οι ακόλουκεσ:
1. Ολοκλιρωςθ αναγκαίων υποδομϊν ςτον τομζα των αποβλιτων
Άμεςθ προτεραιότθτα αποτελοφν οι δράςεισ για αντιμετϊπιςθ των ςθμαντικϊν
επενδυτικϊν αναγκϊν ςτον τομζα των ςτερεϊν αποβλιτων, ςε ςυνζχεια των ζργων που
υλοποιικθκαν τθν περίοδο 2007-2013, θ εφαρμογι των οποίων κα επιδιωχκεί με τθ χριςθ
καινοτόμων δράςεων που ενςωματϊνουν νζεσ τεχνολογίεσ ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων. Χτα
πλαίςια αυτά, κα προωκθκεί και θ εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ Ξφπρου για
αποκατάςταςθ όλων των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμάτων (ΧΑΔΑ).Ψα μετρά
αυτά ςυμβάλουν παράλλθλα, ςφμφωνα με το Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Υοιότθτα του
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Αζρα, ςτθ μείωςθ των ατμοςφαιρικϊν ρφπων, όπωσ είναι τα αιωροφμενα ςωματίδια, το
διοξείδιο αηϊτου και άλλα, βελτιϊνοντασ ζτςι το επίπεδο ποιότθτασ του αζρα.
Υαράλλθλα, κα προωκθκοφν μζτρα, τόςο νομοκετικά όςο και ενθμερωτικά, που κα
ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, ςτθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ
ςυλλογισ ςτθν πθγι και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
των αποβλιτων. Ψα μζτρα αυτά κα εφαρμοςτοφν ςε ςυνεργαςία με εμπλεκόμενουσ φορείσ
(βιομθχανία, τοπικι αυτοδιοίκθςθ, οργανωμζνα ςφνολα, οργανιςμοί, εμπορικζσ εταιρείεσ
κλπ), και κα πλθροφν τισ αρχζσ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», και «ευκφνθ του παραγωγοφ»,
κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ εγγφτθτασ και τθσ αυτάρκειασ, με απϊτερο ςτόχο τθν επίτευξθ των
ςτόχων/υποχρεϊςεων του κράτουσ αλλά και τθν ανάπτυξθ μιασ κοινωνίασ ανακφκλωςθσ.
2. Διαχείριςθ υδάτινων πόρων και εδάφουσ
Χτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των υδάτων, επιδιϊκεται θ υλοποίθςθ του Χχεδίου Διαχείριςθσ
Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ, Υρογράμματοσ Πζτρων και Χχεδίου Διαχείριςθσ θραςίασ
που ζχουν καταρτιςτεί ςτα πλαίςια του πρϊτου κφκλου εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο
περί Ωδάτων (2000/60/ΕΞ)για τθν περίοδο 2009 – 2015και θ υλοποίθςθ των δράςεων που
ςτοχεφουν ςτθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων τθσ Σδθγίασ. Χτοχεφεται, επίςθσ, θ
κατάρτιςθ και υλοποίθςθ ανακεωρθμζνου Χχεδίου Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ
Υοταμοφ, Υρογράμματοσ Πζτρων και Χχεδίου Διαχείριςθσ θραςίασ ςτα πλαίςια του
δεφτερου κφκλου εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ για τθν περίοδο 2015 – 2021 και θ κάλυψθ των
ελλείψεων που εντοπίςτθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ του πρϊτου Χχεδίου Διαχείριςθσ από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςφμφωνα και με το Χχζδιο Δράςθσ που ζχει ςυμφωνθκεί.
Επιπρόςκετα, επιδιϊκεται θ κατάρτιςθ και υλοποίθςθ του Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων
Υλθμμφρασ, ςτα πλαίςια του πρϊτου κφκλου εφαρμογισ τθσ Σδθγίασ για τισ Υλθμμφρεσ
(2007/60/ΕΞ) για τθν περίοδο 2015 – 2021. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ κα ςυμβάλουν και ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων που καταγράφονται ςτον Κεματικό Χτόχο 5 αναφορικά με το
πρόβλθμα τθσ ξθραςίασ και τθσ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων από πλθμμφρεσ.
Χτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των υγρϊν αποβλιτων ςτοχεφεται θ ολοκλιρωςθ τθσ
αναγκαίασ υποδομισ και των διεργαςιϊν, για τθν παροχι υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ
λυμάτων και ιλφοσ, και τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ των υδάτων για ςκοποφσ
άρδευςθσ. Χυγκεκριμζνα, επιδιϊκεται θ ολοκλιρωςθ των αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων
λυμάτων ςτισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα εφαρμογισ
τθσ Σδθγίασ για τθν επεξεργαςία των Αςτικϊν Ουμάτων 91/271/ΕΣΞ, κακϊσ και θ
ολοκλιρωςθ αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων ςε κοινότθτεσ που εμπίπτουν ςτο Υρόγραμμα
Πζτρων τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο περί Ωδάτων 2000/60/ΕΞ.
Θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ φδατοσ κα επιδιωχκεί μζςω ειδικϊν μζτρων
εξοικονόμθςθσ νεροφ που απορρζουν και από το Χχζδιο Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ
Υοταμοφ, όπωσ θ μείωςθ απωλειϊν από τα ςυςτιματα μεταφοράσ νεροφ, βελτιωμζνα
ςυςτιματα φδρευςθσ και άρδευςθσ, εφαρμογι ζξυπνων ςυςτθμάτων καταγραφισ και
διαχείριςθσ δικτφων, εφαρμογι κατάλλθλων πολιτικϊν τιμολόγθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», και άλλα. Λδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτθν καλλιζργεια
υδατικισ ςυνείδθςθσ με ςτόχο τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων των πολιτϊν ςτθν προςπάκεια
εξοικονόμθςθσ νεροφ.
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Χτο γεωργικό τομζα ειδικότερα, επιδιϊκεται θ εφαρμογι μζτρων τόςο για μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ φδατοσ όςο και για διατιρθςθ τθσ δομισ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων, των
επιφανειακϊν υδάτων και των υπόγειων υδροφορζων ςφμφωνα με το Χχζδιο Δράςθσ για
τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο για τα Ϊδατα. Χτα πλαίςια αυτά, ςτοχεφεται θ
μεταφορά τεχνογνωςίασ για τθν υιοκζτθςθ εφαρμογϊν ΨΥΕ (π.χ. τθλεμετρθτζσ, μζκοδοι
γεωργίασ ακριβείασ) και θ λιψθ αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων, τα οποία περιλαμβάνουν,
μεταξφ άλλων, τθν εφαρμογι κφκλων αμειψιςποράσ ςτισ ετιςιεσ καλλιζργειεσ, τθ μθχανικι
καλλιζργεια ηιηανίων και τθ μείωςθ ςτθ χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων και χθμικϊν
λιπαςμάτων. Θ προϊκθςθ τθσ βιολογικισ γεωργίασ ςυμβάλει επίςθσ ςτθν βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ των υδάτων και του εδάφουσ.
Επίςθσ, επιδιϊκεται θ μεγιςτοποίθςθ τθσ εκμετάλλευςθσ του ανακυκλωμζνου νεροφ και θ
ενίςχυςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου με τθν παροχι ικανοποιθτικϊν ποςοτιτων νεροφ για
άρδευςθ καλλιεργειϊν, γθπζδων, χϊρων πραςίνου, κ.λπ. και εμπλουτιςμό των
υδροφορζων, κακϊσ και θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ μείωςθ των ρφπων από τισ
αφαλατϊςεισ, αφοφ θ επαναχρθςιμοποίθςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων για ςκοποφσ
άρδευςθσ αυξάνει τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ νεροφ των φραγμάτων για φδρευςθ και
μειϊνει αντίςτοιχα τισ απαιτιςεισ παραγωγισ αφαλατωμζνου νεροφ.
3. Αξιοποίθςθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων
Χτο πλαίςιο του κεματικοφ ςτόχου επιδιϊκεται επίςθσ θ προϊκθςθ καινοτόμων πολιτικϊν
και πρωτοβουλιϊν με ςτόχο τθ διατιρθςθ και αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ και φυςικισ
κλθρονομιάσ, θ οποία λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με τουσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ ςτον
τομζα του τουριςμοφ. Υαρεμβάςεισ ςτον τομζα αυτό κα προωκθκοφν, μεταξφ άλλων, και
ςτα πλαίςια ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ για ενίςχυςθ τθσ αειφόρου αςτικισ
ανάπτυξθσ, που κα ςτοχεφουν άμεςα ςτθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ
πόλεισ.
Επιπρόςκετα, επιδιϊκεται θ προςταςία και αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων,
περιλαμβανομζνου του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, μζςω τθσ ςτιριξθσ τθσ βιϊςιμθσ
εκμετάλλευςθσ των καλάςςιων υδάτων και των παράκτιων ηωνϊν και τθσ λιψθσ μζτρων
για τθν καταπολζμθςθ τθσ ρφπανςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Θ φπαρξθ Σλοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Υαράκτιων Υεριοχϊν και ενόσ βιϊςιμου Καλάςςιου
Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ κα ςυμβάλει ςτο ςυντονιςμό των τομεακϊν προςεγγίςεων και
ςτθν προϊκθςθ όλων των επενδφςεων που ςχετίηονται με τθ κάλαςςα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των υδατοκαλλιεργειϊν, του τουριςμοφ και άλλων καλάςςιων
δραςτθριοτιτων. Θ υδατοκαλλιζργεια κα πρζπει να ενταχτεί ςτα πλαίςια ενόσ ενιαίου
καλάςςιου και παράκτιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ με ςκοπό τθ δθμιουργία και τθ
κεςμοκζτθςθ ηωνϊν υδατοκαλλιζργειασ. Υαράλλθλα, επιδιϊκεται θ διαςφάλιςθ τθσ
βιϊςιμθσ εκμετάλλευςθσ των αλιευτικϊν αποκεμάτων ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ.
Θ Ξοινι Αλιευτικι Υολιτικι αποςκοπεί ςτθν εκμετάλλευςθ των ζμβιων υδάτινων πόρων, θ
οποία να αποκακιςτά και να διατθρεί τουσ αλιευτικοφσ πόρουσ ςε επίπεδα που κακιςτοφν
δυνατι τθν παραγωγι Πζγιςτθσ Βιϊςιμθσ Απόδοςθσ (ΠΒΑ). Χε αυτό το πλαίςιο
επιδιϊκεται θ προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των
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οικοςυςτθμάτων μζςω βιϊςιμων αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων, θ μείωςθ των επιπτϊςεων
των αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτο περιβάλλον και θ ςταδιακι εξάλειψθ των
απορρίψεων, για τθν επίτευξθ πιο βιϊςιμθσ χριςθσ των καλάςςιων βιολογικϊν πόρων και
τθν επίτευξθ ΠΒΑ.
4. Προςταςία και αποκατάςταςθ τθσ βιοποικιλότθτασ
Βαςικι προτεραιότθτα του κεματικοφ ςτόχου αποτελεί επίςθσ θ αποκατάςταςθ, διατιρθςθ
και βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των οικοςυςτθμάτων και τθσ κατάςταςθσ των τοπίων τθσ
χϊρασ, με ςτοχευμζνα γεωπεριβαλλοντικά ςυςτιματα που περιλαμβάνουν τισ περιοχζσ
NATURA 2000 και περιοχζσ Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ.
Χυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςυμβάλλουν, μεταξφ άλλων, ωσ προσ τον ςτόχο αυτό είναι θ
δθμιουργία ενόσ μόνιμου και αποτελεςματικοφ ςχεδίου παρακολοφκθςθσ για τισ περιοχζσ
του δικτφου Natura 2000, ςχζδια αποκατάςταςθσ οικοτόπων και ενδιαιτθμάτων των ειδϊν,
ζργα ςυνεκτικότθτασ για το δίκτυο Natura 2000 με χριςθ πράςινθσ υποδομισ (π.χ. ςφνδεςθ
αρχαίων μνθμείων και ςτοιχείων του τοπίου με ποτάμια/υγροβιότοπουσ), και δθμιουργία
οικοτουριςτικϊν δραςτθριοτιτων για ανάδειξθ των περιοχϊν του δικτφου. Ειδικότερα, θ
αποκατάςταςθ των οικοςυςτθμάτων και ενδιαιτθμάτων των ειδϊν κα επιδιωχκεί μζςω τθσ
δθμιουργίασ πράςινων υποδομϊν, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ωσ ζνα από τα μζτρα του
Υλαιςίου Υροτεραιοτιτων Δράςθσ, και αφοροφν δθμιουργία οικολογικϊν διαδρόμων,
δθμιουργία μικροαποκεμάτων, ιδιαίτερα για αμμοκινικά ενδιαιτιματα.
Χτον αγροτικό τομζα είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων εγκατάλειψθσ τθσ
γεωργικισ γθσ, ιδιαίτερα ςτισ ορεινζσ περιοχζσ, και τθσ υποβάκμιςθσ των εδαφϊν, με τθν
εφαρμογι αγροπεριβαλλοντικϊν μζτρων. Θ δθμιουργία του αναγκαίου κεςμικοφ πλαιςίου
για τον κακοριςμό περιοχϊν Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ, ςε ςυνδυαςμό με τον χαρακτθριςμό
καλλιεργειϊν ωσ παραδοςιακζσ (άμπελοσ, φυλλοβόλα), κα ςυμβάλουν ςτθ διατιρθςθ των
χαρακτθριςτικϊν του τοπίου και τθσ βιοποικιλότθτασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Σι δράςεισ που κα προωκθκοφν κάτω από τον ςυγκεκριμζνο Κεματικό Χτόχο, με τθν
ςτιριξθ των Ψαμείων, αναμζνεται να ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν
αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ του επιπζδου και ποιότθτασ
ηωισ των κατοίκων τθσ χϊρασ, όπωσ επιδιϊκεται και μζςα από τθν Χτρατθγικι Ευρϊπθ
2020.
Για τθν επίτευξθ των προαναφερκζντων ςτόχων και τθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ
ςυμπλθρωματικότθτασ και ςυνζργειασ μεταξφ των τεςςάρων Ψαμείων (ΕΨΥΑ, ΨΧ, ΕΓΨΑΑ,
ΕΨΚΑ), ζχει γίνει κατάλλθλοσ διαχωριςμόσ για κοινζσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ.
Χυγκεκριμζνα, για τισ δράςεισ που αφοροφν τισ περιοχζσ ΡΑΨΣΩΦΑ 2000, το ΕΨΥΑ κα
ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι ζργων εντόσ των περιοχϊν, για τθν ανάδειξθ των περιοχϊν και τθ
βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των οικοςυςτθμάτων, εκτόσ από ζργα ςτισ περιοχζσ που
αφοροφν καλάςςιεσ ΡΑΨΣΩΦΑ, τα οποία κα υλοποιθκοφν από το ΕΨΚΑ. Από τθν άλλθ, το
ΕΓΨΑΑ κα υλοποιιςει ζργα που αφοροφν οικοτουριςτικζσ αναπτφξεισ εκτόσ των περιοχϊν
προςταςίασ των ΡΑΨΣΩΦΑ, ενϊ εντόσ του δικτφου NATURA 2000 κα προωκιςει τθν
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εφαρμογι πρακτικϊν μζςα από κίνθτρα ςτουσ γεωργοφσ, τα οποία ςυμβάλουν ςτθ
διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Για τον τομζα των Ωδάτων, κα επιδιωχκεί μζςω του
Ψαμείου Χυνοχισ θ δθμιουργία υποδομϊν για υγρά απόβλθτα , θ μείωςθ απωλειϊν από τα
ςυςτιματα μεταφοράσ νεροφ για ςκοποφσ φδρευςθσ και θ αξιοποίθςθ του ανακυκλωμζνου
νεροφ για ενίςχυςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου και εμπλουτιςμό των υδροφορζων, ενϊ μζςω
του ΕΓΨΑΑ κα προωκθκεί θ επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν άρδευςθ
(εξοικονόμθςθ νεροφ, βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ φδατοσ και υποδομζσ
μεταφοράσ και αποκικευςθσ νεροφ για κάλυψθ των αναγκϊν άρδευςθσ). Θ επιλογι των
παρεμβάςεων ςε κάκε Ψαμείο ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ των ακόλουκων αποτελεςμάτων:
Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ:


Αποκατάςταςθ όλων των χϊρων ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμάτων (ΧΑΔΑ)



Πείωςθ των βιοαποικοδομιςιμων υλικϊν που διατίκενται ςε χϊρουσ υγειονομικισ
ταφισ, ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο τθσ μείωςθσ κατά μζγιςτο ςτο 35% του
ςυνολικοφ βάρουσ των βιοποικοδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που παράγονται,
μζχρι το 2016 (Σδθγία 1999/31/ΕΞ)



Επίτευξθ των ςτόχων τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο περί Ωδάτων (2000/60/ΕΞ)μζςω
κατάρτιςθσ ανακεωρθμζνου Χχεδίου Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ και
Χχεδίου Διαχείριςθσ θραςίασ και τθσ Σδθγίασ για τισ Υλθμμφρεσ
(2007/60/ΕΞ)μζςω κατάρτιςθσ Χχεδίου Διαχείριςθσ Ξινδφνων Υλθμμφρασ και
υλοποίθςθσ των δράςεων που απορρζουν από αυτά



Αφξθςθ τθσ χριςθσ ανακυκλωμζνου νεροφ για τθν ενίςχυςθ του υδατικοφ ιςοηυγίου



Χυμβολι ςτθν κάλυψθ των οικιςμϊν με ιςοδφναμο πλθκυςμό άνω των 2.000
κατοίκων με τθν εγκατάςταςθ αποχευτευτικϊν δικτφων και ςτακμϊν επεξεργαςίασ
λυμάτων, ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο βάςει τθσ Σδθγίασ 91/271/ΕΕ.



Αφξθςθ του ποςοςτοφ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (Χαρτί, πλαςτικοφ, μζταλλο, γυαλί)
από νοικοκυριά, ςυμβάλλοντασ ςτον ςτόχο τθσ Σδθγίασ Υλαίςιο 2008/98/ΕΞ (50%
το 2020)

Πζςω του ΕΨΥΑ:


Αφξθςθ τθσ ζκταςθσ περιοχϊν NATURAπου τίκεται υπό ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
και προςταςία



Αποκατάςταςθ οικοτόπων και ενδιαιτθμάτων μζςω τθσ δθμιουργίασ πράςινων
υποδομϊν



Αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των πολιτϊν ςε οικονομικζσ και κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ ςε υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ



Ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων και ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ του
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ
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Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθσ φδατοσ ςτθ γεωργία, για παράδειγμα,
μζςω εφαρμογισ ζξυπνων ςυςτθμάτων καταγραφισ και διαχείριςθσ αρδευτικϊν
δικτφων, βελτιωμζνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ, κ.λπ..



Αφξθςθ τθσ χριςθσ ανακυκλωμζνου νεροφ για ςκοποφσ άρδευςθσ.



Διατιρθςθ τθσ δομισ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων, των επιφανειακϊν υδάτων
και των υπόγειων υδροφορζων.



Πείωςθ τθσ εγκατάλειψθσ γεωργικισ γθσ και αποτροπι τθσ υποβάκμιςθσ του
εδάφουσ ςτισ ορεινζσ περιοχζσ



Βελτίωςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ ςε επιλεγμζνουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ ςε περιοχζσ
τθσ υπαίκρου.
Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των εδαφϊν, αποτροπι τθσ διάβρωςθσ, μείωςθ νιτρικϊν,
παραςιτοκτόνων ςτα εδάφθ και ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ
Υροςταςία και βελτίωςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και αναβάκμιςθ των Υεριοχϊν
Ωψθλισ Φυςικισ Αξίασ και ΦΩΧΘ 2000 ςτισ αγροτικζσ και δαςικζσ περιοχζσ.




Πζςω του ΕΨΚΑ:


Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και των
οικοςυςτθμάτων, περιλαμβανομζνων των καλάςςιων περιοχϊν NATURA 2000.



Χυμβολι ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν και ςτο καλάςςιο
χωροταξικό ςχεδιαςμό.



Υροςταςία και αποκατάςταςθ τθσ καλάςςιασ βιοποικιλότθτασ και
οικοςυςτθμάτων ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων.



Ενίςχυςθ τθσ γνϊςθσ για το καλάςςιο περιβάλλον και τθ ςυλλογι, ςυγκζντρωςθ,
και διάκεςθ των επιςτθμονικϊν πλθροφοριϊν και καλάςςιων δεδομζνων με ςτόχο
τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τουσ, ςτα πλαίςια τθσ Σλοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ
Υολιτικισ και τθσ ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ επιτιρθςθσ.



Υροϊκθςθ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιϊςιμων επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ
υδατοκαλλιζργειασ

των

Θ 7: Προώθηςη των βιώςιμων μεταφορών και ϊρςη των εμποδύων
ςε βαςικϋσ υποδομϋσ δικτύων (key network infrastructures)
Χτα πλαίςια του αναφερόμενου Κεματικοφ Χτόχου προτεραιότθτα αποτελοφν οι
παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ.
Επιπλζον κα προωκθκοφν παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια τθσ ςυνζχιςθσ τθσ προςπάκειασ που
ζγινε τθν προγραμματικι περίοδο για ςυμπλιρωςθ των αναγκαίων υποδομϊν για τθν
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ολοκλιρωςθ του Διευρωπαϊκοφ Δικτφου Μεταφορϊν ςτθν Ξφπρο με ςτόχο τθν ςυμβολι
τουσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτα πλαίςια αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Υροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ
Χτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, κα επιδιωχκεί, μεταξφ
άλλων, θ εφαρμογι δράςεων του Σλοκλθρωμζνου Χχεδίου Ξινθτικότθτασ τθσ Οευκωςίασ
κακϊσ και θ ανάπτυξθ Σλοκλθρωμζνων Χχεδίων Ξινθτικότθτασ για τισ άλλεσ πόλεισ τθσ
Ξφπρου.
Σριςμζνεσ από τισ δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτο Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν
Υοιότθτα του Αζρα, ςυμβάλλοντασ ζτςι και ςτθ μείωςθ των ατμοςφαιρικϊν ρφπων, όπωσ
αιροφμενα ςωματίδια, διοξείδιο του αηϊτου και άλλα, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν ποιότθτα του
αζρα.
2. Χυμπλιρωςθ των αναγκαίων υποδομϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Διευρωπαϊκοφ Δικτφου
Πεταφορϊν
Υαράλλθλα βαςικι προτεραιότθτα αποτελεί και θ ςυμπλιρωςθ του βαςικοφ Διευρωπαϊκοφ
Δικτφου Πεταφορϊν με ζμφαςθ ςτθ ςυμπλιρωςθ ζργων που ζχουν αρχίςει τθν περίοδο
2007-2013 και αφοροφν ςτθν επζκταςθ λιμενικϊν υποδομϊν κακϊσ και ςε οδικά ζργα που
αφοροφν ςτθ ςφνδεςθ των λιμζνων με αυτοκινθτόδρομουσ που κεωροφνται απαραίτθτα
για τθν ανάδειξθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των λιμζνων, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα ςχετικά
αποτελζςματα τθσ εκ ων προτζρων αξιολόγθςθσ τθσ ΧΕΧ.
Θ αναβάκμιςθ του λιμζνα Οεμεςοφ επιβάλλεται για να εξυπθρετιςει τισ αυξανόμενεσ
ανάγκεσ που προβλζπονται ωσ προσ τθ χριςθ του λιμζνα ωσ εμπορευματικισ πφλθσ τθσ
χϊρασ από και προσ τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, αλλά και για τθν εξυπθρζτθςθ των εταιρειϊν
που διεξάγουν εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τισ ζρευνεσ για τθν εκμετάλλευςθ των
υδρογονανκράκων ςτθν Αποκλειςτικι Σικονομικι Ηϊνθ τθσ Ξφπρου. Υαράλλθλα, με
δεδομζνο ότι ο τουριςμόσ διαδραματίηει ζναν βαρφνοντα ρόλο ςτθν ανάπτυξθ και τθν
ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ, οι παρεμβάςεισ αυτζσ παρζχουν τθ δυνατότθτα εμπλοκισ
τθσ Οεμεςοφ ςτθν διευρυνόμενθ ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου αγορά τθσ κρουαηιζρασ. Κα
επιδιωχκεί επίςθσ θ βελτίωςθ τθσ περιφερειακισ κινθτικότθτασ μζςω τθσ προϊκθςθσ
καλάςςιων ςυνδζςεων με χϊρεσ τθσ Πεςογείου. Σι παρεμβάςεισ αυτζσ είναι αναγκαίεσ
για τθν ενίςχυςθ τθσ προςπελαςιμότθτασ και τθσ καλφτερθσ διαςφνδεςθσ τθσ Ξφπρου με το
δίκτυο των εμπορευματικϊν μεταφορικϊν ροϊν τθσ ΕΕ. Άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ κα
επιδιωχκοφν επίςθσ για αυτό το ςκοπό. Σι παρεμβάςεισ-οι οποίεσ κα πρζπει να είναι
βιϊςιμεσ - κα ςυμβάλουν και ςτθν ανάπτυξθ άλλων ςχετιηόμενων με τον τουριςμό
υπθρεςιϊν, με κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν τοπικι οικονομία. Σι εν λόγω παρεμβάςεισ
εμπίπτουν ςτουσ ςτόχουσ τθσ Χτρατθγικισ για τισ Χερςαίεσ και Καλάςςιεσ Πεταφορζσ που
εκπονικθκε από το Ωπουργείο Χυγκοινωνιϊν και Ζργων.
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Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Ψο Ψαμείο Χυνοχισ και το ΕΨΥΑ κα λειτουργιςουν ςε ςυνζργεια για τθν επίτευξθ των
επιδιϊξεων του Κεματικοφ ςτόχου. Ψο ΕΨΥΑ κα ςυμβάλει μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ
παρεμβάςεων αςτικισ κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνων
παρεμβάςεων αςτικισ ανάπτυξθσ. Αναλυτικότερα, με τθ ςυμβολι των Ευρωπαϊκϊν
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων αναμζνονται να επιτευχκοφν τα ακόλουκα
αποτελζςματα:
Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ και του ΕΨΥΑ:


Βελτίωςθτθσ Αςτικισ Ξινθτικότθτασ



Πείωςθ των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου που προζρχονται από τον
τομζα των μεταφορϊν

Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ


Βελτίωςθ τθσ δυναμικότθτασ του Οιμζνα Οεμεςοφ ωσ προσ τθ δυνατότθτα
διακίνθςθσ εμπορευμάτων και επιβατϊν.



Βελτίωςθ των ςυνδζςεων των λιμζνων τθσ χϊρασ με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Σδικϊν
Πεταφορϊν.

Θ 8: Προώθηςη τησ βιώςιμησ απαςχόληςησ υψηλόσ ποιότητασ και
υποςτόριξη τησ κινητικότητασ των εργαζομϋνων
Θ αλματϊδθσ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και θ μείωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ
οικονομικισ κρίςθσ και φφεςθσ τθσ οικονομίασ, υπαγορεφουν τθν ανάγκθ επιλογισ
χρθματοδότθςθσ του Κεματικοφ Χτόχου 8 ωσ πρϊτθσ προτεραιότθτασ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινωνικοφ Ψαμείου με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
ανεργίασ. Σ Κεματικόσ Χτόχοσ αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου
για τθ Χτρατθγικι 2020 ςφμφωνα με τον οποίο ποςοςτό 75-77% του πλθκυςμοφ θλικίασ 2064 ετϊν κα πρζπει να βρίςκεται ςτθν απαςχόλθςθ.
Θ ςτρατθγικι του Κεματικοφ Χτόχου εδράηεται ςε δφο πυλϊνεσ: (α) άμεςα μζτρα ςτθν
κατεφκυνςθ καταπολζμθςθσ τθσ ανεργίασ και τόνωςθσ τθσ απαςχόλθςθσ μζςω τθσ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ και (β) διαρκρωτικά μζτρα που ςτοχεφουν ςτθν άρςθ
των υφιςτάμενων δυςκαμψιϊν βελτιϊνοντασ τθν ελκυςτικότθτα ςτθν αγορά εργαςίασ.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ ανζργων με ζμφαςθ ςε ομάδεσ που
ζχουν πλθγεί ιδιαίτερα ζνεκα τθσ οικονομικισ κρίςθσ
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Χτα πλαίςια τθσ κεματικισ ενότθτασ περιλαμβάνονται εμπροςκοβαρείσ παρεμβάςεισ
δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ μζςω ςτοχευμζνων ςχεδίων ενεργθτικϊν πολιτικϊν
(επιδότθςθ απαςχόλθςθσ, κατάρτιςθ, απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ, πρακτικι
κατάρτιςθ). Ψο κατάλλθλο μίγμα ενεργθτικϊν πολιτικϊν κα προκφψει λαμβάνοντασ υπόψθ,
μεταξφ άλλων, και τισ πρόνοιεσ του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, όπωσ αυτζσ διαμορφϊκθκαν
ςτθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςχεδίων ενεργθτικϊν πολιτικϊν και κα υλοποιθκεί επί τθ βάςει
εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν με ςτόχευςθ ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ που ζχουν ιδιαίτερα
πλθγεί ζνεκα τθσ οικονομικισ κρίςθσ και αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, όπωσ οι νζοι, οι γυναίκεσ, οι μακροχρόνια άνεργοι, τα άτομα μεγαλφτερθσ
θλικίασ και οι άνεργοι με χαμθλά τυπικά προςόντα. Σι ενεργθτικζσ πολιτικζσ για τθν
απαςχόλθςθ κα ςυνάδουν με τθ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ ευθμερίασ και κα
ςυνδζονται με τθν ειςαγωγι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ για όςουσ αδυνατοφν
να απολαμβάνουν ενόσ βαςικοφ επιπζδου διαβίωςθσ. Υρόςκετα κα ςτοχεφουν ςτθν
ενεργοποίθςθ των λθπτϊν του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςε αναπτυξιακοφσ τομείσ ι κλάδουσ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και
κα προωκθκοφν παρεμβάςεισ κατάρτιςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ με ςτόχο τθν
απαςχόλθςθ. Για τθν βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ
προβλζπεται επιδότθςθ υπθρεςιϊν φροντίδασ παιδιϊν.
Ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ βελτίωςθσ τθσ απαςχολθςιμότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, οι
παρεμβάςεισ που κα προωκθκοφν ςυνάδουν με τθν ειδικι για τθ χϊρα Χφςταςθ του
Χυμβουλίου για το ΕΠΥ του 2012 για βελτίωςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ,
με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ του κινθτικότθτασ προσ δραςτθριότθτεσ με
υψθλό δυναμικό ανάπτυξθσ και υψθλι προςτικζμενθ αξία.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ πζραν τθσ ςτιριξθσ τθσ ζνταξθσ νεοειςερχόμενων νζων ςτο
γεωργικό επάγγελμα, αναμζνεται να προωκθκοφν δράςεισ διαφοροποίθςθσ τθσ αγροτικισ
οικονομίασ. Σι ανάγκεσ των γυναικϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ κα λθφκοφν ιδιαίτερα υπόψθ
ςε μια προςπάκεια ζνταξθσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Υαράλλθλα, ςτισ περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ κα επιδιωχκεί θ δθμιουργία νζων
κζςεων απαςχόλθςθσ κακϊσ και θ κινθτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Επιπρόςκετα,
κα επιδιωχκεί αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν αυτϊν,
ενίςχυςθ των επιχειριςεων ςε τοπικό επίπεδο και προςζλκυςθ ποιοτικοφ ανκρϊπινου
δυναμικοφ για αναβάκμιςθ και ανάπτυξθ.
2. Αναβάκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ
Χτα διαρκρωτικά μζτρα περιλαμβάνονται παρεμβάςεισ αναβάκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ
Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ με ανάπτυξθ εργαλείων και μεκόδων και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ ανζργουσ και επιχειριςεισ ϊςτε να μπορεί να
ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Υαράλλθλα κα προωκθκεί θ
ενδυνάμωςθ των κεςμικϊν φορζων για διευκόλυνςθ τθσ προϊκθςθσ τθσ κινθτικότθτασ των
εργαηομζνων, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του δικτφου EURESςτθν Ξφπρο.
3. Βελτίωςθ τθσ ζνταξθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ
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Θ προϊκθςθ και διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ αποτελεί
προτεραιότθτα θ οποία κα υλοποιθκεί κυρίωσ μζςω τθσ Υρωτοβουλίασ για τθν
Απαςχόλθςθ των Ρζων (για νζουσ θλικίασ μζχρι 30 ετϊν), που περιλαμβάνει και τθν
Εγγφθςθ για τθ Ρεολαία (θλικίασ μζχρι 24 ετϊν). Σ ςχεδιαςμόσ των παρεμβάςεων κα
εςτιαςκεί ςε νζουσ με χαμθλά τυπικά προςόντα και ιδιαίτερα ςε νζουσ που βρίςκονται
εκτόσ εργαςίασ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΡΕΕΨs), ςε μακροχρόνια ανζργουσ νζουσ και
ςε νζουσ που ζχουν εγκαταλείψει το ςχολείο. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν διευκόλυνςθ τθσ
μετάβαςθσ των νζων από τον κόςμο τθσ εκπαίδευςθσ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ μζςα από
τθν απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ και τθν ενίςχυςθ πρακτικισ άςκθςθσ ςε επιχειριςεισ, ςτθ
δθμιουργία περιςςότερων ειςόδων ςτθν αγορά εργαςίασ, ςτθ δυνατότθτα επαγγελματικισ
κινθτικότθτασ των νζων και αναπροςανατολιςμοφ τουσ με βάςθ τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ
ςτθν αγορά εργαςίασ, ςε ςυνάφεια με τθν ειδικι για τθ χϊρα Χφςταςθ του Χυμβουλίου για
το ΕΠΥ του 2012 που αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ των νζων, με ζμφαςθ ςτθν
πρακτικι άςκθςθ ςε εταιρείεσ και τθν προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ.
Χθμειϊνεται ότι, πζραν των παρεμβάςεων που κα προωκθκοφν ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ
Χτόχου 8, θ ενίςχυςθ και προϊκθςθ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ και ενκάρρυνςθ τθσ
επιχειρθματικότθτασ των νζων και των γυναικϊν, θ διευκόλυνςθ τθσ ίδρυςθσ επιχειριςεων
και θ παροχι κινιτρων για παραγωγι νζων/καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε
τομείσ όπου θ κυπριακι οικονομία διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα αποτελεί
προτεραιότθτα θ οποία κα προωκθκοφν ςυμπλθρωματικά κάτω από το Κεματικό Χτόχο 3
«Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων και του γεωργικοφ τομζα (για το
ΕΓΨΑΑ) και του τομζα τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για το ΕΨΚΑ)». Από το ΕΓΨΑΑ
προβλζπεται θ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ τόςο ςε γεωργικζσ όςο και ςε μθ
γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των γυναικϊν και των νζων.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν κάτω από τον Κεματικό Χτόχο
αναμζνεται να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για τθν απαςχόλθςθ (75-77%)
που ζχει τεκεί ςτο ΕΠΥ για τθν Ευρϊπθ 2020 και ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Πζςω του ΕΞΨ:


Πείωςθ τθσ ανεργίασ ανζργων διαφόρων κατθγοριϊν (γυναικϊν, μακροχρόνια
ανζργων, ανζργων μεγαλφτερθσ θλικίασ και ανζργων με χαμθλά τυπικά προςόντα) ,
ςυμβάλλοντασ ςτον εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ για τθν απαςχόλθςθ (75-77% εϊσ το
2020).



Πείωςθ τθσ ανεργίασ των θλικιακά νζων ανζργων.



Αφξθςθ ποςοςτιαίασ ςυμμετοχισ ςε δράςεισ ενεργθτικϊν πολιτικϊν
(επαγγελματικισ κατάρτιςθσ) για βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ του εργατικοφ
δυναμικοφ.



Βελτίωςθ / αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ
Απαςχόλθςθσ
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Αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ των εργαηομζνων ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ μζςω του δικτφου
ΕURES.

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ
των γυναικϊν και των νζων.



Ζνταξθ νεοειςερχόμενων γεωργϊν ςτθν αγορά εργαςίασ.



Δθμιουργία νζων κζςεων απαςχόλθςθσ ςε μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ.

Πζςω του ΕΨΚΑ:


Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και ςτιριξθ τθσ διαφοροποίθςθσ εντόσ ι εκτόσ των
εμπορικϊν αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων.



Ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων και τθσ κινθτικότθτασ εργατικοφ
δυναμικοφ ςτον τομζα τθσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ.

Θ 9: Προώθηςη τησ κοινωνικόσ ϋνταξησ, καταπολϋμηςη τησ
φτώχειασ και κϊθε μορφόσ διακρύςεων
Χτο πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου κα επιδιωχκοφν ενεργθτικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ με ςτόχο
τθ βελτίωςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ και ενςωμάτωςθ των περικωριοποιθμζνων
κοινοτιτων κακϊσ και εκείνων των ομάδων του πλθκυςμοφ που απειλοφνται από φτϊχεια
και κοινωνικό αποκλειςμό (όπωσ πχ ευπακείσ ομάδεσ, ΑμεΑ, ομάδεσ που ςτθρίηονται από
προνοιακά επιδόματα, μετανάςτεσ και υπθκόουσ τρίτων χωρϊν κλπ), τθν καταπολζμθςθ
των διακρίςεων και τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ και των κοινωνικϊν
επιχειριςεων. Υρόςκετα κα προωκθκεί θ κοινωνικι καινοτομία που αναμζνεται να
ςυμβάλει ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικοοικονομικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ. Χθμειϊνεται
ότι, θ ενεργόσ ζνταξθ των ατόμων με αναπθρία κα ςυνάδει με το Χχζδιο Δράςθσ που
καταρτίςτθκε ςτα πλαίςια τθσ Χφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα των
ατόμων με αναπθρία. Χτο πλαίςιο του Κεματικοφ Χτόχου κα επιχειρθκεί ολιςτικι
παρζμβαςθ που εμπεριζχει τθν ενεργοποίθςθ, τθν προϊκθςθ ςτθν απαςχόλθςθ και τθν
κοινωνικι ζνταξθ για διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ, ειδικότερα για τισ ευάλωτεσ
ομάδεσ του πλθκυςμοφ, περιλαμβανομζνθσ τθσ υποςτιριξθσ του ςυςτιματοσ υγείασ και
κοινωνικισ φροντίδασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και προπαντόσ τθ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων. Σ
Κεματικόσ Χτόχοσ, μζςα από τισ παρεμβάςεισ που κα προωκθκοφν, κα ςυμβάλει ςτον
εκνικό ςτόχο του ΕΠΥ 2012 που αφορά ςτθ μείωςθ των ατόμων ςε κίνδυνο φτϊχειασ και
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ κατά 27.000 ι ςτθ μείωςθ του ποςοςτοφ των ατόμων αυτϊν από
23,3% το 2008 ςε 19.3% μζχρι το 2020.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο αυτοφ του Χτόχου κα επικεντρωκοφν ςτισ
ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
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1. Ενεργθτικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ
Τπωσ κακορίηεται ςτο Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ, οι ενεργθτικζσ πολιτικζσ ζνταξθσ κα
ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τθ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ ευθμερίασ και κα
ςυνδζονται με τθν ειςαγωγι του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ για όςουσ αδυνατοφν
να απολαμβάνουν ενόσ βαςικοφ επιπζδου διαβίωςθσ. Επιπρόςκετα, μζςα από τισ
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ κα επιδιωχκεί θ ενεργοποίθςθ των λθπτϊν του
ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ μζςω κινιτρων για εξεφρεςθ εργαςίασ,
διαςφαλίηοντασ τθν αποδοτικι χριςθ των δθμόςιων πόρων και το πλζγμα κοινωνικισ
προςταςίασ.
Ειδικότερα, κα επιδιωχκεί θ τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ των ομάδων που απειλοφνται από
φτϊχεια και κοινωνικό αποκλειςμό όπωσ π.χ. άτομα με αναπθρία, γυναίκεσ, άτομα
μεγαλφτερθσ θλικίασ κ.α., μζςω ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ και θ βελτίωςθ τθσ
πρόςβαςθσ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ μζςω κατάλλθλων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ, ενϊ
παράλλθλα κα προωκθκεί θ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ των ευάλωτων
ομάδων του πλθκυςμοφ.
2. Ξαταπολζμθςθ των διακρίςεων και προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν
Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςτθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και ςτθν προϊκθςθ ίςων
ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ μζςω ςχολικϊν δράςεων εκπαιδευτικισ προτεραιότθτασ ςε
περιοχζσ που παρουςιάηουν υψθλά ποςοςτά ςχολικισ διαρροισ και κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ με ςτόχο τθν κοινωνικι ζνταξθ ευάλωτων ομάδων μακθτϊν,
περιλαμβανομζνων παιδιϊν – μεταναςτϊν.
Θ επζκταςθ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ αναπθρίασ και
λειτουργικότθτασ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για να διαπιςτϊςει και να διανοίξει νζεσ
ευκαιρίεσ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και ενςωμάτωςθ των ατόμων με αναπθρίεσ.
3. Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ
Θ ενεργοποίθςθ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ με τθν φπαρξθ κατάλλθλου κεςμικοφ
πλαιςίου και τθν αξιοποίθςθ χρθματοδοτικϊν εργαλείων για παροχι κινιτρων προσ ίδρυςθ
κοινωνικϊν επιχειριςεων κεωρείται ςθμαντικι για τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και κα
υποςτθριχκεί από παρεμβάςεισ εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ ςτον τομζα τθσ
κοινωνικισ οικονομίασ.
4. Ξοινωνικι ςυνοχι ςτισ αςτικζσ περιοχζσ και περιοχζσ τθσ υπαίκρου
Υαρεμβάςεισ τοπικισ ανάπτυξθσ ςε περιοχζσ που παρουςιάηουν προβλιματα οικονομικισ
και αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ και ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων
αναμζνεται να προωκθκοφν ςτα πλαίςια τθσ προϊκθςθσ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων
βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ και του LEADER και ιδιαίτερα ςτα πλαίςια τθσ προϊκθςθσ τθσ
ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ ςυγκεκριμζνων κοινωνικϊν ςτόχων.
Χτισ αγροτικζσ περιοχζσ ειδικότερα κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ μζςω του ΕΓΨΑΑ που κα
αφοροφν ζργα αναβάκμιςθσ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ και δθμιουργία υποδομϊν
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με ςκοπό τθν ςτζγαςθ κοινοτικϊν υπθρεςιϊν. Ψα ζργα αυτά κα ενταχκοφν ςτθν ευρφτερθ
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι που κα ςτοχεφει ςτθν ςυγκράτθςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ
και ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ. Χτον ςτόχο αυτό κα ςυμβάλουν επίςθσ τα κίνθτρα
για τον αγροτουριςμό και τα κίνθτρα για τθν δθμιουργία νζων επιχειριςεων.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν κάτω από τον Κεματικό Χτόχο
ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Πζςω του ΕΞΨ:


Αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ ατόμων των ευπακϊν κοινωνικά ομάδων πλθκυςμοφ
περιλαμβανομζνων ατόμων με αναπθρία, γυναικϊν, ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ,
ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του ΕΠΥ για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ
(19,3% ζωσ το 2020).



Δθμιουργία και λειτουργία κοινωνικϊν επιχειριςεων.

Πζςω του ΕΨΥΑ:


Αναβάκμιςθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Χυμβολι ςτθ διαφοροποίθςθ του ειςοδιματοσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ.



Εμπλουτιςμόσ τουριςτικοφ προϊόντοσ ςε αγροτικζσ περιοχζσ για τθ βελτίωςθ τθσ
επιςκεψιμότθτάσ τουσ.



Ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςίασ ςτθν φπαικρο.

Θ 10: Επϋνδυςη ςτην εκπαύδευςη, κατϊρτιςη και επαγγελματικό
κατϊρτιςη για την απόκτηςη δεξιοτότων και τη δια βύου μϊθηςη
Σ Κεματικόσ Χτόχοσ αποςκοπεί ςτθ ςτιριξθ τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ αναδιάρκρωςθσ
τθσ κυπριακισ οικονομίασ. Θ επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ και
τθ δια βίου μάκθςθ κα ενιςχφςει τθ διαδικαςία δθμιουργίασ εργαηομζνων ικανϊν να
καλφπτουν τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ, με τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων
που κα αφοροφν τόςο τθ δευτεροβάκμια και τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όςο και τθν
επαγγελματικι κατάρτιςθ και τθ δια βίου μάκθςθ.
Θ επίτευξθ του Κεματικοφ Χτόχου ςυνδζεται άμεςα με τθ βελτίωςθ του βακμοφ ςυςχζτιςθσ
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ κατάρτιςθσ με τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ,
ςυνδζεται δε άμεςα με τθν ειδικι για τθ χϊρα Χφςταςθ του Χυμβουλίου για το ΕΠΥ 2012
που αφορά ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ
τθσ επαγγελματικισ του κινθτικότθτασ προσ δραςτθριότθτεσ με υψθλό δυναμικό ανάπτυξθσ
και υψθλι προςτικζμενθ αξία.
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Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο αυτοφ του Κεματικοφ Χτόχου κα επικεντρωκοφν
ςτισ ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Βελτίωςθ τθσ ςφνδεςθσ των ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ με τθν αγορά
εργαςίασ.
Θ κεματικι ενότθτα κα επιτευχκεί με ςυνδυαςμό παρεμβάςεων που αφοροφν κυρίωσ ςτθν
αναμόρφωςθ τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ, ςτθν οποία
προβλζπεται (ενδεικτικά):
-

θ ετοιμαςία νζων προςαρμοςμζνων αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν
(βαςιςμζνων ςτισ Γνϊςεισ – Δεξιότθτεσ – Λκανότθτεσ που αποκτά ο ςπουδαςτισ),

-

θ ζνταξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν,

-

θ ανάπτυξθ μοντζλου διευρυμζνθσ ςυνεργαςίασ
ςυςτιματοσ, επιχειριςεων, κοινωνικϊν εταίρων, και

-

θ δθμιουργία μθχανιςμοφ ανατροφοδότθςθσ από τισ Ωπθρεςίεσ Χυμβουλευτικισ
Αγωγισ, ςχετικά με τθ μετάβαςθ των αποφοίτων τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ ι ςε περαιτζρω ςπουδζσ.

μεταξφ

εκπαιδευτικοφ

Υαράλλθλα, κα δοκεί ζμφαςθ ςτθ ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Ρζασ Χφγχρονθσ
Πακθτείασ, ςτθ βάςθ των αναγκϊν που δθμιουργοφνται ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και
των αποτελεςμάτων και εμπειριϊν από τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ζργου
τθν περίοδο 2007-2013.
Επιπρόςκετα, κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν περαιτζρω ςφνδεςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με
τθν αγορά εργαςίασ, διαμζςου τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων τοποκζτθςθσ φοιτθτϊν για
πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ, ϊςτε να ζλκουν ςε επαφι με τουσ εργοδότεσ και τισ
ςυνκικεσ εργαςίασ, ενιςχφοντασ τουσ δεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν πραγματικι
οικονομία. Θ πρακτικι άςκθςθ κα ενταχκεί ςτα προγράμματα ςπουδϊν των Υανεπιςτθμίων
(όπου εφαρμόηεται), με ςτόχο τθν τοποκζτθςθ φοιτθτϊν ςε επιχειριςεισ για απόκτθςθ
ςχετικισ εμπειρίασ. Δομικό ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία κα διαδραματίςουν τα Γραφεία
Διαςφνδεςθσ των Υανεπιςτθμίων, τα οποία κα λειτουργιςουν, αξιοποιϊντασ τα
αποτελζςματα και τα εργαλεία από τθ μζχρι ςιμερα λειτουργία τουσ ςτο πλαίςιο τθσ
προγραμματικισ περιόδου 2007-2013.
Ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςτθν περαιτζρω εφαρμογι του κεςμοφ τθσ επαγγελματικισ
κακοδιγθςθσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ
απαςχόλθςθσ. Θ επαγγελματικι κακοδιγθςθ (ςυμβουλευτικι και επαγγελματικόσ
προςανατολιςμόσ), κα ςυνάδει με τθν αντίςτοιχθ κακοδιγθςθ που παρζχεται από τθ ΔΩΑ
ςτο πλαίςιο τθσ εξατομικευμζνθσ προςζγγιςθσ των ανζργων, με τρόπο που να ενιςχφεται θ
κινθτικότθτα των εργαηομζνων ςε τομείσ με υψθλό δυναμικό ανάπτυξθσ (π.χ. τουριςμόσ,
πράςινθ οικονομία, γαλάηια οικονομία, ενζργεια, τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν κ.α.). Ξακοριςτικό παράγοντα ςτθν όλθ διαδικαςία αποτελεί θ ςυνεργαςία
μεταξφ των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορζων, δθλαδι του Ωπουργείου Υαιδείασ και
Υολιτιςμοφ και τθσ ΔΩΑ. Χτθν επίτευξθ των ανωτζρω εκτιμάται ότι κα ςυμβάλουν
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ςτοχευμζνεσ δράςεισ ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα, που κα περιλαμβάνουν τθν παροχι
αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ευρφτερθσ ςτιριξθσ
(εκπαιδευτικισ, κοινωνικισ, ψυχολογικισ κλπ).
2. Βελτίωςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ για όλουσ ςτθ διά βίου μάκθςθ, αναβάκμιςθ και
αναγνϊριςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ
Θ κεματικι ενότθτα περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ υλοποίθςθσ δράςεων ςτο πλαίςιο τθσ
εκνικισ ςτρατθγικισ για τθ δια βίου μάκθςθ 2014-2020.με ςτόχο τθν βελτίωςθ των
δεξιοτιτων και ικανοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τθσ
πραγματικισ οικονομίασ. Υροτεραιότθτα κα δοκεί ςε κλάδουσ τθσ οικονομίασ που
παρουςιάηουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ (τουριςμόσ,
ενζργεια, πράςινθ και γαλάηια οικονομία, νζεσ τεχνολογίεσ, κλπ), κακϊσ και με ςτόχευςθ
ςε ομάδεσ πλθκυςμοφ ςτισ οποίεσ εντοπίηονται τα ςθμαντικότερα προβλιματα (π.χ. νζοι ςε
επαγγελματικι κατάρτιςθ,, γονείσ που επιςτρζφουν ςτθν αγορά εργαςίασ, εργαηόμενοι
μεγαλφτερθσ θλικίασ και εργαηόμενοι χαμθλϊν προςόντων, ευπακείσ ομάδεσ και ιδιαίτερα
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ).
Υροσ το ςκοπό αυτό, κα προωκθκεί θ κζςπιςθ του μθχανιςμοφ επικφρωςθσ μθ τυπικισ και
άτυπθσ μάκθςθσ, θ οποία αποτελεί και απαίτθςθ Χφςταςθσ τθσ Ε.Ε, ενϊ παράλλθλα κα
ςυνεχιςτεί και κα διευρυνκεί θ λειτουργία του Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων
(ΧΕΥ), οφτωσ ϊςτε να πιςτοποιθκοφν νζα επαγγζλματα με τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν
περιγραμμάτων. Ψο ΧΕΥ αναμζνεται να διαδραματίςει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια
για τθ ςυνεχι αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναμζνεται ότι κα ζχει κετικζσ
επιπτϊςεισ ςτθ δια βίου μάκθςθ και ςτθν κινθτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτο
πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για διαμόρφωςθ Ευρωπαϊκοφ Υλαιςίου
Υροςόντων (ΕΥΥ).
Επιπρόςκετα, κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ δια βίου μάκθςθσ εςτιαςμζνεσ ςτον τομζα τθσ
αγροτικισ ανάπτυξθσ (π.χ. για νζουσ αγρότεσ), καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ που
δθμιουργοφνται από τθ νζα Ξοινι Αγροτικι Υολιτικι (ΞΑΥ).Θ εκπαίδευςθ δφναται να
καλφπτει περιβαλλοντικά κζματα περιλαμβανομζνθσ και ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν
μείωςθ εκπομπϊν από Αιροφμενα Χωματίδια (PM) και Αμμωνία (ΡΘ3) (π.χ. καλφτερθ
διαχείριςθ λυμάτων, ορκολογικι χριςθ λιπαςμάτων και αποφυγι τθσ διάβρωςθσ του
εδάφουσ).
Χτθν επίτευξθ αυτισ τθσ κεματικισ ενότθτασ, αναμζνεται να ςυμβάλουν ςυμπλθρωματικά
οι παρεμβάςεισ αναμόρφωςθσ τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ ςυνζχιςθ
τθσ λειτουργίασ τθσ Ρζασ Χφγχρονθσ Πακθτείασ, κακϊσ και των Πεταλυκειακϊν
Λνςτιτοφτων Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ (ΠΛΕΕΞ) κακϊσ και οι
παρεμβάςεισ απόκτθςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων ςε εργαηόμενουσ ι ανζργουσ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν κάτω από τον Κεματικό Χτόχο
ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Πζςω του ΕΞΨ:
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Αφξθςθ του ποςοςτοφ των ςυμμετεχόντων ςτθν Ψεχνικι και Επαγγελματικι
Εκπαίδευςθ, τα Πεταλυκειακά Λνςτιτοφτα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και
Ξατάρτιςθσ και τθ Ρζα Χφγχρονθ Πακθτεία.



Αφξθςθ του αρικμοφ των φοιτθτϊν/ αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που
ςυμμετζχουν ςε προγράμματα πρακτικισ άςκθςθσ / απόκτθςθσ εργαςιακισ πείρασ
ςε επιχειριςεισ.



Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ενθλίκων ςτθ διά βίου μάκθςθ, ςτθ βάςθ κάλυψθσ των
αναγκϊν ςτθν αγορά εργαςίασ.



Αφξθςθ του αρικμοφ των επαγγελμάτων που πιςτοποιοφνται μζςα από τθν
επζκταςθ του Χυςτιματοσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων.



Αφξθςθ του αρικμοφ των ατόμων που αποκτοφν πιςτοποίθςθ των επαγγελματικϊν
τουσ προςόντων.

Πζςω του ΕΓΨΑΑ:


Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ για βελτίωςθ των γνϊςεων και
των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ ςτο γεωργικό τομζα και των κατοίκων
των αγροτικϊν περιοχϊν.

Θ 11: Ενύςχυςη τησ θεςμικόσ ικανότητασ των δημόςιων αρχών και
των ενδιαφερομϋνων μερών και τησ αποτελεςματικόσ δημόςιασ
διούκηςησ
Θ ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ του Ξράτουσ και τθσ αποτελεςματικισ δθμόςιασ
διοίκθςθσ, αποτελεί ζνα οριηόντιο Κεματικό Χτόχο. Θ επίτευξθ του, αποτελεί μια «εκ των
ουκ άνευ» προχπόκεςθ για μια επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι αξιοποίθςθσ των πόρων των
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων, αλλά κυρίωσ για τθν επίτευξθ των
ςτόχων τθσ ευρφτερθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ.
Σ Κεματικόσ αυτόσ Χτόχοσ επικεντρϊνεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ Ξυπριακισ Δθμόςιασ
Ωπθρεςίασ ϊςτε να επιτελεί με επάρκεια και επαγγελματιςμό το ζργο τθσ και να εξυπθρετεί
με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο τθ χϊρα και τουσ πολίτεσ. Σ Κεματικόσ Χτόχοσ κα
υλοποιθκεί με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ πολυεπίπεδθσ και καλισ διακυβζρνθςθσ, χρθςτισ
διοίκθςθσ και διαφάνειασ.
Θ εφαρμογι του Χχεδίου Δράςθσ για τθ Πεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ, ςε
ςυνδυαςμό με τισ πρόνοιεσ του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, αποτελοφν το πλαίςιο για τθν
επιλογι του Κεματικοφ Χτόχου.
Ψο Χχζδιο Δράςθσ περιζχει, μεταξφ άλλων: (α) τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, τθσ λειτουργίασ
και τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που προςφζρονται από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ζτςι ϊςτε
να είναι πιο αποτελεςματικι, ευζλικτθ, εςτιαςμζνθ ςτα αποτελζςματα, με ζντονο το
ςτοιχείο τθσ διαφάνειασ, (β) τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν πιο
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ορκολογικι αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων, και (γ) τθν περαιτζρω προϊκθςθ των ΨΥΕ
και τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ και διευκόλυνςθ τθσ
εφαρμογισ των μεταρρυκμίςεων.
Σι ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο αυτοφ του Κεματικοφ Χτόχου κα επικεντρωκοφν
ςτισ ακόλουκεσ επενδυτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
1. Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ ικανότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με
ςτόχο τθν εφαρμογι μεταρρυκμίςεων και τθν ορκι διακυβζρνθςθ
Χτα πλαίςια του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ προνοείται θ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ
διοίκθςθσ με τθ λιψθ μζτρων τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων τθ λειτουργικι
αναδιοργάνωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Υροσ το ςκοπό αυτό προβλζπεται θ εκπόνθςθ
δφο ομάδων μελετϊν που αφοροφν ςε οριηόντια και κάκετα κζματα αντίςτοιχα. Θ πρϊτθ
δζςμθ μελετϊν ζχει αρχίςει να εκπονείται και τα αποτελζςματα τθσ αναμζνεται να
ολοκλθρωκοφν το 1ο τρίμθνο του 2014 και να αρχίςουν να υλοποιοφνται μζχρι το τζταρτο
τρίμθνο του 2014. Θ εν λόγω μελζτθ επικεντρϊνεται ςτθν αναδιοργάνωςθ τεςςάρων
Ωπθρεςιϊν του κυπριακοφ δθμοςίου (Ωπουργείο Ωγείασ, Ωπουργείο Υαιδείασ και
Υολιτιςμοφ, Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ και Ψμιμα Εφόρου
Εταιρειϊν και Επίςθμου Υαραλιπτθ) κακϊσ επίςθσ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ.
Επιπρόςκετα εξετάηονται οριηόντια κζματα και ηθτιματα για το ςφνολο του ανκρϊπινου
δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ. Θ δεφτερθ δζςμθ μελετϊν αφορά ςτθ λειτουργικι
αναδιοργάνωςθ των λοιπϊν επτά Ωπουργείων, των ανεξάρτθτων Ωπθρεςιϊν και των
Θμικρατικϊν Σργανιςμϊν με χρονικό ορίηοντα ολοκλιρωςθσ τουσ το 4ο τρίμθνο του2015
και εφαρμογισ τουσ το 3ο τρίμθνο του 2016.
Χφμφωνα με τα πιο πάνω, ςτα πλαίςια του Κεματικοφ Χτόχου κα προωκθκεί θ
χρθματοδότθςθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ δεφτερθσ δζςμθσ των μελετϊν κακϊσ και τθσ
υλοποίθςθσ δράςεων που κα προκφψουν από τα αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ
δζςμθσ μελετϊν, όπωσ π.χ. ο ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι των απαραίτθτων προγραμμάτων
διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ αναγκαίασ εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςτόχο τθν υποςτιριξθ των επιδιωκόμενων κεςμικϊν και
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ.
Υαράλλθλα, κα προωκθκεί θ οργάνωςθ του ςυντονιςτικοφ φορζα διαχείριςθσ επιδομάτων
κοινωνικισ πρόνοιασ και αλλθλεγγφθσ που προωκείται ςφμφωνα με τθ νζα κοινωνικι
πολιτικι και τθ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ ευθμερίασ.
Χθμειϊνεται ότι, θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ Απαςχόλθςθσ (ΔΩΑ)
για να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ κα
προωκθκεί παράλλθλα κάτω από το Κεματικό Χτόχο 8.
2. Ενίςχυςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ των εταίρων
Θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων οφτωσ ϊςτε να
μποροφν, ςτα πλαίςια του ρόλου τουσ, να ςυμμετζχουν και να ςυμβάλουν αποτελεςματικά
ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα Υρογράμματα κα προωκθκεί ςτα πλαίςια αυτοφ του Κεματικοφ
Χτόχου.
128

Αναμενόμενα αποτελζςματα κατά Σαμείο
Ψα αναμενόμενα αποτελζςματα που κα επιτευχκοφν κάτω από τον Κεματικό Χτόχο
ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ:
Πζςω του ΕΞΨ:


Αναδιάρκρωςθ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.



Βελτίωςθ ςυντονιςμοφ των Ωπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Ωπθρεςίασ.



Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ λειτουργίασ των δομϊν τθσ Δθμόςιασ
διοίκθςθσ.



Πείωςθ του χρόνου εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν.



Ανάπτυξθ και βελτίωςθ των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ
διοίκθςθσ.



Ενίςχυςθ διοικθτικισ ικανότθτασ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν εταίρων.

1.4 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΑΝΑ
ΣΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΣΙΚΟ ΣΟΦΟ
1.4.1

Ενδεικτικό Κατανομό τησ υνδρομόσ τησ Ϊνωςησ ανϊ
Θεματικό τόχο

Θ προκαταρκτικι ενδεικτικι κατανομι τθσ ςυνδρομισ τθσ Ζνωςθσ ανά Ευρωπαϊκό
Διαρκρωτικό και Επενδυτικό Ψαμείο και Κεματικό Χτόχο παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω
Υίνακα.
Ρίνακασ 7: Ρροκαταρκτικι Ενδεικτικι Κατανομι τθσ ςυνδρομισ τθσ Ζνωςθσ ανά
Ευρωπαϊκό Διαρκρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο και Θεματικό Στόχο
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΕΤΡΑ

EKT

Τ.Σ.

ΕΓΤΑΑ

(€)

(€)

(€)

(€)

ΕΤΘΑ

ΣΥΝΟΛΟ

(€)

(€)

1. Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ, τθσ
τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ
καινοτομίασ

70.000.000

0

0

2.142.000

0

72.142.000

2. Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ, τθσ
χριςθσ και τθσ ποιότθτασ των
τεχνολογιϊν των πλθροφοριϊν
και των επικοινωνιϊν

73.500.000

0

0

315.000

0

73.815.000
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3. Βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων και
του γεωργικοφ τομζα (για το
ΕΓΨΑΑ) και του τομζα τθσ αλιείασ
και τθσ υδατοκαλλιζργειασ (για
το ΕΨΚΑ)

70.000.000

0

4. Ωποςτιριξθ τθσ μετάβαςθσ
προσ μια οικονομία χαμθλϊν
εκπομπϊν διοξειδίου του
άνκρακα ςε όλουσ τουσ τομείσ

13.000.000

0

5. Υροϊκθςθ τθσ προςαρμογισ
ςτθν κλιματικι αλλαγι, τθσ
πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ
κινδφνων

0

0

0

32.000.000

10.000.000

6. Υροςταςία του περιβάλλοντοσ
και προϊκθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των πόρων

30.000.000

0

127.000.000

7. Υροϊκθςθ των βιϊςιμων
μεταφορϊν και άρςθ των
προβλθμάτων ςε βαςικζσ
υποδομζσ δικτφων

14.250.000

0

85.000.000

8. Υροϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ
και υποςτιριξθ τθσ
κινθτικότθτασ τθσ εργαςίασ
9. Υροϊκθςθ τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ
φτϊχειασ
10. Επζνδυςθ ςτθν εκπαίδευςθ,
τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων και τθ
διά βίου μάκθςθ
11. Ενίςχυςθ τθσ κεςμικισ
ικανότθτασ και τθσ
αποτελεςματικισ δθμόςιασ
διοίκθςθσ
Ψεχνικι Βοικεια *
ΣΥΝΟΛΟ

0

36.202.377

9.840.558

116.042.935

35.122.500

470.000

80.592.500

13.072.500

0

23.072.500

22.995.000

0

23.404.651

0

99.250.000

69.500.000

0

6.300.000

27.000.000

0

13.545.000

0

55.545.000

26.000.000

0

252.000

0

26.252.000

0

5.055.000

0

0

0

5.055.000

6.549.018

1.933.887

15.541.702

2.268.000

750.000

27.042.607

292.299.018

129.488.887

269.541.702

132.214.377

15.000.000

0

5.250.000

203.399.651

39.715.209

81.050.000

863.259.193

*Χθμειϊνεται ότι θ Ψεχνικι Βοικεια του Ψαμείου Χυνοχισ κα ςτθρίξει και τισ δράςεισ Ψεχνικισ
Βοικειασ των άλλων Ψαμείων (ΕΞΨ και ΕΨΥΑ).

130

Ρίνακασ 8: Κατανομι Ρόρων για τθν Ρρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Νζων
(€)
Ειδικι Ξατανομι για τθν Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων

11.572.101

Ξατανομι Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου

11.572.101

Σφνολο

23.144.202

Ξατανομι πόρων για τθν Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων για νζουσ που διαμζνουν εκτόσ επιλζξιμων
περιοχϊν (Άρκρο 16 Ξανονιςμοφ(ΕΕ) αρικ. 1304/2013 για το ΕΞΨ)

0

Ρίνακασ 9: Μερίδιο του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου από τα Διαρκρωτικά Ταμεία
(ΕΤΡΑ, ΕΚΤ)
Περίδιο ΕΞΨ από τουσ πόρουσ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων (ΕΞΨ, και ΕΨΥΑ) για τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα
του Χτόχου Χφγκλθςθσ, Υεριφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτασ και Απαςχόλθςθσ κατά τθν προγραμματικι περίοδο
2007-2013

30%

Ελάχιςτο μερίδιο για το ΕΞΨ ςτο ΞΠ

30,7%

Περίδιο ΕΞΨ από τουσ πόρουσ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων (ΕΞΨ και ΕΨΥΑ) για τθν προγραμματικι περίοδο 20142020

30,7%

Ρίνακασ 10: Κατανομι Ρόρων για τθν Τεχνικι Βοικεια κάτω από τθν Ρολιτικι Συνοχισ
Ταμείο

Κατθγορία Ρεριφζρειασ

Κατανομι πόρων
για Τεχνικι Βοικεια

Μερίδιο Τεχνικισ Βοικειασ ωσ προσ
τθ ςυνολικι κατανομι του Ταμείου

(€)

(%)

ΕΤΡΑ

Υιο ανεπτυγμζνθ περιφζρεια

6.549.018

2,24%

ΕΚΤ

Υιο ανεπτυγμζνθ περιφζρεια

1.933.887

1,49%

ΤΣ

Δ/Ε

15.541.702

5,77%
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1.4.2

υνολικό Ενδεικτικό Ποςό που Προβλϋπεται για τουσ τόχουσ
τησ Κλιματικόσ Αλλαγόσ

Ψο ςυνολικό ενδεικτικό ποςό που προβλζπεται για τουσ ςτόχουσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ
εκτιμάται γφρω ςτα €173 εκ. που αντιπροςωπεφει το 20,1% των ςυνολικϊν πόρων των ΕΔΕΨ
που κα διατεκοφν ςτθν Ξφπρο. Ψουλάχιςτον το 30% τθσ ςυνολικισ ςυνειςφοράσ του ΕΓΨΑΑ
προορίηεται για μζτρα που αφοροφν το περιβάλλον, το κλίμα και τθν διαχείριςθ γισ,
(ςφμφωνα με το άρκρο 59.6 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 1305/2013).

ΜΕΡΟ 1Β
1.5 ΕΥΑΡΜΟΓΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
1.5.1

ΣΨΝ

ΟΡΙΖΟΝΣΙΨΝ

ΑΡΦΨΝ

ΚΑΙ

ΣΟΦΨΝ

Εταιρικό χϋςη

Συντονιςτικό Ρλαίςιο
Ψθ ςυνολικι ευκφνθ για το ςυντονιςμό των απαραίτθτων ενεργειϊν για κατάρτιςθ τθσ
Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ και υποβολισ τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζχει αναλάβει θ
Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων, υντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ (πρϊθν
Γραφείο Υρογραμματιςμοφ), ωσ Εκνικι Αρχι Υρογραμματιςμοφ. Χτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ
τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ, εμπλζκονται άμεςα το Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν
Υόρων και Υεριβάλλοντοσ, ωσ αρμόδιοσ φορζασ προγραμματιςμοφ για το Υρόγραμμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ΚΑΟΑΧΧΑ.
Πε ςτόχο τον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ όλθσ προςπάκειασ ζχει ςυςτακεί ειδικι Ομάδα
Εργαςίασ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων των πιο πάνω φορζων, θ οποία ςυνεδριάηει ςε
τακτά διαςτιματα με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ςυνζργειασ τθσ δράςθσ των
Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν
αναπτυξιακϊν ςτόχων και προτεραιοτιτων χρθματοδότθςθσ για τθν περίοδο 2014-2020.
Συλλογικά Πργανα Ρρογραμματιςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ
Υζραν τθσ ςυνεργαςίασ και διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εταίρουσ που επιτελείται, κρίκθκε
αναγκαία θ δθμιουργία των κατάλλθλων ςυλλογικϊν ςυντονιςτικϊν και ςυμβουλευτικϊν
οργάνων. Χτόχοι των ςυλλογικϊν οργάνων είναι :


Θ βελτίωςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ διαςφάλιςθσ των μζγιςτων δυνατϊν
ςυνεργειϊν μεταξφ όλων των Ψαμείων, τόςο ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ όςο και
ςτο ςτάδιο υλοποίθςθσ των Υρογραμμάτων.



Θ ςυνεχισ ςτρατθγικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων
και αποτελεςμάτων, και θ υποβολι Ενδιάμεςθσ Ζκκεςθσ Προόδου.
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Θ ενδυνάμωςθ τθσ ςυμμετοχισ και θ δθμιουργία μιασ κεςμοκετθμζνθσ εταιρικισ
ςχζςθσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων, περιλαμβανομζνων και των αρχϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των κοινωνικϊν εταίρων, κακϊσ και μθ κυβερνθτικϊν
οργανϊςεων τόςο ςτθ διαδικαςία προγραμματιςμοφ όςο και ςτθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ.

Ειδικότερα ςτο πλαίςιο αυτό ζχουν ςυςτακεί οι πιο κάτω Επιτροπζσ:
(α) Θ Συντονιςτικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ, αρμοδιότθτα
τθσ οποίασ είναι ο ςυντονιςμόσ τθσ αποτελεςματικισ διεκπεραίωςθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ
καταρτιςμοφ των Υρογραμματικϊν Εγγράφων τθσ περιόδου 2014-2020 και θ ςτρατθγικι
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςισ τουσ. Ψθσ Επιτροπισ κα προεδρεφει ο Γενικόσ
Διευκυντισ τθσ ΓΔ ΕΥΧΑ και κα ςυμμετζχουν οι Γενικοί Διευκυντζσ των Ωπουργείων
Σικονομικϊν, Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ, Εργαςίασ, Υρόνοιασ και
Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων, Εςωτερικϊν, Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Ψουριςμοφ,
Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ και Χυγκοινωνιϊν και Ζργων. Θ Επιτροπι κα διαςφαλίηει το
ςυντονιςμό και με άλλα προγράμματα τθσ ΕΕ, κακϊσ και με εκνικζσ πολιτικζσ και κα
προωκεί ςχετικζσ ειςθγιςεισ, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τθ λιψθ αποφάςεων πολιτικισ,
οι οποίεσ κα προωκοφνται ςτο Ωπουργικό Χυμβοφλιο για ζγκριςθ. Ανάλογα με τθν θμερθςία
διάταξθ τθσ κάκε ςυνεδρίασ τθσ Επιτροπισ είναι δυνατό να καλοφνται να παραςτοφν και
Γενικοί Διευκυντζσ άλλων Ωπουργείων.
(β) Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Ραρακολοφκθςθσ, ςτθν οποία
κα ςυμμετζχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ, περιλαμβανομζνων των οργανιςμϊν που
εκπροςωποφν τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, των κεςμικϊν οικονομικϊν και κοινωνικϊν
εταίρων και μθ Ξυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Σ ρόλοσ τθσ «Χυμβουλευτικισ Επιτροπισ
Χχεδιαςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ», κα είναι κακαρά ςυμβουλευτικόσ και αρμοδιότθτά τθσ
κα είναι να εκφράηει απόψεισ ωσ προσ το περιεχόμενο των προγραμματικϊν εγγράφων,
κακϊσ και για ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ.
Σι Επιτροπζσ αυτζσ είναι δυνατόν, όπου κρίνεται αναγκαίο, να ςυςτιςουν υποεπιτροπζσ
για ςυγκεκριμζνα κζματα και ιδιαίτερα ςε αυτά που απαιτοφν ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ
πολλϊν υπθρεςιϊν και φορζων, όπωσ είναι θ ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ και αναηωογόνθςθ
των περιοχϊν τθσ υπαίκρου και των αςτικϊν περιοχϊν.
Επιλογι και Κατάλογοσ Εταίρων
Θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ, ςφμφωνα και με τισ πρόνοιεσ
του Άρκρου 5 του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν Διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και
Επενδυτικά Ψαμεία, περιλαμβάνει τρεισ κατθγορίεσ εταίρων:


Ωπουργεία/Ωπθρεςίεσ, Θμικρατικοφσ Σργανιςμοφσ, Αρχζσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ



Σικονομικοφσ και Ξοινωνικοφσ Εταίρουσ



Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ/ιδρφματα, Υεριβαλλοντικζσ Σργανϊςεισ κλπ

Θ επιλογι των εταίρων ζγινε με βάςθ το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και πρακτικζσ. Ειδικότερα
όςον αφορά τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςυμμετείχαν οι Ενϊςεισ Διμων και Ξοινοτιτων, που
εκπροςωποφν όλεσ τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Για τουσ κφριουσ Σικονομικοφσ και
Ξοινωνικοφσ Εταίρουσ λιφκθκε υπόψθ θ ςφνκεςθ τθσ Σικονομικισ Χυμβουλευτικισ
Επιτροπισ και του Εργατικοφ Χυμβουλευτικοφ Χϊματοσ, κακϊσ και των Επιτροπϊν
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Υαρακολοφκθςθσ για τα Υρογράμματα 2007 – 2013. Για τουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ
λιφκθκαν υπόψθ οι κεςμικζσ και άλλεσ διευκετιςεισ ςε επιμζρουσ τομείσ και οριηόντια
κζματα, όπωσ Λςότθτα των Φφλων, Πθ Διάκριςθ, Υεριβάλλον κλπ. Ξατάλογοσ των
ςυμμεταςχόντων Εταίρων επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Ι. Υαράλλθλα, ςτο επίπεδο τθσ
κάκε αρμόδιασ κρατικισ υπθρεςίασ και ςε ςυντονιςτικό επίπεδο, πραγματοποιικθκαν
ςυναντιςεισ και διαβουλεφςεισ με άλλουσ φορείσ και οργανϊςεισ ςτουσ διάφορουσ τομείσ.
Διαδικαςίεσ Διαβοφλευςθσ
Θ όλθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ άρχιςε επίςθμα το δεφτερο τρίμθνο του 2013 με τθν
αποςτολι του Περιγράμματοσ Εκνικισ Αναπτυξιακισ τρατθγικισ και των Βαςικϊν
Υρονοιϊν των Ρζου Ρομοκετικοφ Υλαιςίου των Ψαμείων ςτα Ωπουργεία και όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ εταίρουσ για υποβολι ςχολίων και προτάςεων αξιοποίθςθσ των πόρων που
κα παραχωρθκοφν ςτθν Ξφπρο από τα ΕΔΕΨ (Πάιοσ-Λοφνιοσ 2013). Ψαυτόχρονα ηθτικθκε
από τα Ωπουργεία / Ψμιματα κι άλλουσ φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα να
υποβάλουν τθν προτεινόμενθ ςτρατθγικι ςτο τομζα τθσ αρμοδιότθτασ τουσ. Σ κάκε
φορζασ είχε τθν υποχρζωςθ να διαβουλευκεί με τουσ εταίρουσ του τομζα αρμοδιότθτασ
του.
Υαράλλθλα, διοργανϊκθκε
Χυγκεκριμζνα:

αρικμόσ

ενθμερωτικϊν

θμερίδων

και

ςυναντιςεων.



Ψο Φεβρουάριο του 2012 παρουςιάςτθκε από εκπρόςωπο τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ το νζο νομοκετικό πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Ψαμείων, ςε θμερίδα που διοργάνωςε το Γραφείο Υρογραμματιςμοφ
ςτθν Ξφπρο και ςτθν οποία ςυμμετείχαν εκπρόςωποι Ωπουργείων, αρχϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ και οικονομικϊν και κοινωνικϊν εταίρων.



Ψον Απρίλιο 2013 διοργανϊκθκε ενθμερωτικι θμερίδα με τθ ςυμμετοχι όλων των
Ωπουργείων/Ψμθμάτων για επεξιγθςθ του νζου νομοκετικοφ πλαιςίου.



Διοργανϊκθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ειδικϊν ςυναντιςεων με τα αρμόδια
Ωπουργεία/Ψμιματα/Φορείσ ανά Κεματικι Ενότθτα.



Ψον Λοφλιο 2013 διοργανϊκθκαν ειδικζσ ενθμερωτικζσ θμερίδεσ για τισ Αρχζσ
Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.

Ευρείεσ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ ακολουκοφνται ιδθ όςον αφορά τθν εκπόνθςθ τθσ
τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ξφπρο, θ οποία βρίςκεται υπό επεξεργαςία από
το ΛΥΕ και το Ψεχνολογικό Υανεπιςτθμίου Ξφπρου. Θ εξειδίκευςθ τθσ ςτρατθγικισ βαςίηεται
ςτθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ ςε μία εκτεταμζνθ ζρευνα πεδίου, ενϊ
παράλλθλα λαμβάνει υπόψθ τθσ προτάςεισ και απόψεισ δθμόςιων φορζων, Υανεπιςτθμίων
και Ερευνθτικϊν Λδρυμάτων τθσ χϊρασ. Ψα προκαταρκτικά αποτελζςματα τθσ μελζτθσ
δθμοςιοποιικθκαν ςε θμερίδα που οργανϊκθκε από το Γραφείο Υρογραμματιςμοφ ςτισ 7
Σκτωβρίου 2013, με τθ ςυμμετοχι επιχειριςεων, ερευνθτικϊν φορζων του δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα, Ωπουργείων και άλλων Ψμθμάτων και Δθμοςίων Σργανιςμϊν.
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Υαράλλθλα ςτον διαδικτυακό τόπο www.structuralfunds.org.cy διαμορφϊκθκε ειδικι
ιςτοςελίδα,
(http://www.structuralfunds.org.cy/programming_period_2014_2020)όπου
αναρτϊνται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον προγραμματιςμό τθσ νζασ περιόδου, όπωσ το
ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, τα Ζγγραφα Εργαςίασ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν προετοιμαςία
τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ και των Υρογραμμάτων, προςκλιςεισ και πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθ διοργάνωςθ θμερίδων και άλλων διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ και άλλεσ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ.
Ψο τελικό προςχζδιο τθσ ΧΕΧ αποςτάλθκε ςτα μζλθ των πιο πάνω αναφερόμενων
Επιτροπϊν για να υποβάλουν τισ παρατθριςεισ τουσ γραπτϊσ και οι Επιτροπζσ
ςυγκλικθκαν ςτισ 2 Απριλίου 2014 όπου τα μζλθ των Επιτροπϊν είχαν τθν ευκαιρία να
εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ.
Χθμειϊνεται τζλοσ ότι ςτο επίπεδο τθσ ςτρατθγικισ παρακολοφκθςθσ θ ςυνειςφορά των
εταίρων ςτθν προετοιμαςία τθσ Ζκκεςθσ Υροόδου, όπωσ ορίηεται από το Άρκρο 52 κα
περιλαμβάνει ειςροζσ των Ωπουργείων με βάςθ τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ι παρεμβάςεων τα οποία διαχειρίηονται, κατά περίπτωςθ
ειςροζσ άλλων εταίρων που ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί εταίροι, κλπ), θ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθν εταιρικι ςχζςθ ςε ειδικά κζματα (π.χ. ιςότθτα των φφλων, κλπ). Ψο
τελικό Υροςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ Υροόδου κα τίκεται ενϊπιον τθσ πιο πάνω αναφερόμενθσ
υμβουλευτικισ Επιτροπισ Προγραμματιςμοφ και τρατθγικισ Παρακολοφκθςθσ. Χτα
πλαίςια επίςθσ των Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ των επιμζρουσ Υρογραμμάτων κα
γίνεται ενθμζρωςθ και ςχετικι διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ εταίρουσ.
Αποτελζςματα Διαβοφλευςθσ
Θ διαμόρφωςθ του πρϊτου προςχεδίου τθσ ΧΕΧ βαςίςτθκε ςτισ απόψεισ/παρατθριςεισ των
Ωπουργείων και άλλων εταίρων ςτο Υερίγραμμα Εκνικισ Αναπτυξιακισ Χτρατθγικισ 20142020 κακϊσ και ςτισ προτάςεισ που υπζβαλαν, κατά τθν περίοδο Παΐου-Λουνίου 2013, για
αξιοποίθςθ των πόρων από τα ΕΔΕΨ. Ψο τελικό προςχζδιο τθσ ΧΕΧ λαμβάνει υπόψθ ςε
μεγάλο βακμό τισ απόψεισ των εταίρων που εκφράςτθκαν ςε θμερίδεσ και ςυναντιςεισ
κακϊσ και ςτο πλαίςιο των Επιτροπϊν Διαβοφλευςθσ. Χθμαντικά κζματα που προζκυψαν
από τθν όλθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ, και που λιφκθκαν υπόψθ ςτθ ΧΕΧ, είναι θ ανάγκθ
προϊκθςθσ παρεμβάςεων με προςτικζμενθ αξία που να ςυμβάλλουν ςτθν
επαναδραςτθριοποίθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ και τθ
δθμιουργία κζςεων εργαςίασ, θ ενεργότερθ ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν όλθ
διαδικαςία προγραμματιςμοφ και ςτρατθγικισ παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων, θ
ανάγκθ προϊκθςθσ παρεμβάςεων προσ όφελοσ τθσ τοπικι αυτοδιοίκθςθσ, οι αυξθμζνεσ
αναπτυξιακζσ ανάγκεσ ςε υποβακμιςμζνεσ αςτικζσ περιοχζσ που αντικατοπτρίηεται ςτθ
ςθμαντικά μεγαλφτερθ χρθματοοικονομικι κατανομι των πόρων του ΕΨΥΑ από τθν
ελάχιςτθ επιτρεπόμενθ από τον Ξανονιςμό ςε ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ
ανάπτυξθσ και θ ανάγκθ ςτιριξθσ των ΠΠΕ που αντικατοπτρίηεται ςτθ ςθμαντικι
επικζντρωςθ των πόρων του ΕΨΥΑ ςτο Κεματικό Χτόχο 3.
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Διαςφϊλιςη των Αρχών τησ Ιςότητασ Μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών, τησ Μη Διϊκριςησ και τησ Προςβαςιμότητασ

1.5.2

Θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, τθσ μθ διάκριςθσ και τθσ προςβαςιμότθτασ κα
διαςφαλιςτεί μζςα από τθν εμπλοκι των αρμόδιων φορζων κατά το ςτάδιο ςχεδιαςμοφ και
υλοποίθςθσ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ και των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων,
ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Άρκρου 7 του Γενικοφ Ξανονιςμοφ. Υαράλλθλα, οι αρμόδιοι
φορείσ κα ςυμμετζχουν ςτθ Χυμβουλευτικι Επιτροπι, Επιτροπι Χυντονιςμοφ και Επιτροπι
Υαρακολοφκθςθσ των Υρογραμμάτων των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν
Ψαμείων. Ειδικότερα, τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται για τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των
αρχϊν τθσ ιςότθτασ και μθ διάκριςθσ, μζςω τθσ υλοποίθςθσ των Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων είναι:
i.

H ενεργόσ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ κατά τθ φάςθ
του ςχεδιαςμοφ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων των αρμόδιων δθμόςιων
φορζων (π.χ. Πονάδα Λςότθτασ Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Ψάξθσ,
Ψμιμα Ξοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ατόμων με Αναπθρία Ωπουργείου Εργαςίασ
και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων) και ςυναφϊν κοινωνικϊν οργανϊςεων (π.χ.
Ξυπριακι Χυνομοςπονδία Σργανϊςεων Αναπιρων).

ii.

Θ προςπάκεια για ιςόρροπθ, κατά το δυνατόν, ςυμμετοχι ανδρϊν και
γυναικϊν ςτισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων
και τθν εκπροςϊπθςθ ςε αυτζσ δθμόςιων αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για
κζματα ιςότθτασ, κακϊσ και κοινωνικϊν οργανϊςεων ειδικϊν πλθκυςμιακϊν
ομάδων.

iii.

Θ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθ δθμοςιοποίθςθ των ειδικότερων δράςεων
που περιλαμβάνονται ςτα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, ςχετικά με τθν τιρθςθ
των αρχϊν ιςότθτασ των φφλων, μθ διάκριςθσ και διαςφάλιςθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ ατόμων με αναπθρία.

iv.

Θ παρακολοφκθςθ και θ ςχετικι ενθμζρωςθ των Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ
των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μζςω τθσ
ετιςιασ ζκκεςθσ, όςον αφορά τα μζτρα που ζχουν λθφκεί ςε ςχζςθ με τθν
παροχι ίςων ευκαιριϊν ςτο πλαίςιο των ΕΥ, τθν αποτελεςματικότθτα τουσ και
τισ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ που απαιτοφνται ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αρχι
τθσ μθ διάκριςθσ.

v.

Θ χριςθ εξειδικευμζνων κριτθρίων για τθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ διάκριςθσ, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ
τθσ προςβαςιμότθτασ, κατά τθ διαδικαςία επιλογισ, υλοποίθςθσ και
αξιολόγθςθσ πράξεων για ςυγχρθματοδότθςθ, όπου αυτό είναι εφικτό και
αναλόγωσ του φυςικοφ αντικειμζνου του παρεμβάςεων.

Διαςφάλιςθ τθσ αρχισ Ιςότθτασ μεταξφ Ανδρϊν και Γυναικϊν
Σι κφριοι ςτόχοι για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, μζςω τθσ υλοποίθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, αφοροφν ςτθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτθν
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αγορά εργαςίασ , τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των γυναικϊν και τθν πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ γυναικείασ φτϊχειασ, τθν ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε ηθτιματα
κοινωνικισ προςταςίασ και προςταςίασ τθσ υγείασ, τθ ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ και τθν
εναρμόνιςθ επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ, τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων
λόγω φφλου και των ζμφυλων ςτερεοτφπων.
Θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων και θ προςταςία των δικαιωμάτων τθσ γυναίκασ ςε
όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ περιλαμβάνονται ςτο «Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Λςότθτα
των Φφλων» 2014-2017 που εκπονείται από τον Εκνικό Πθχανιςμό για τα Δικαιϊματα τθσ
Γυναίκασ, ςτον οποίο μετζχουν Ξυβερνθτικοί Φορείσ, Γυναικείεσ, Χυνδικαλιςτικζσ και άλλεσ
Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ.
Χφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Ρόμου Ρ.205(Λ)2002 «Υερί ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και
γυναικϊν ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ», ςτα πλαίςια του οποίου
προωκείται θ αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθν πρόςβαςθ
ςτθν απαςχόλθςθ και ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ζχει ςυςτακεί θ
«Επιτροπι περί ίςθσ Πεταχείριςθσ Ανδρϊν και Γυναικϊν ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ», με ςυμβουλευτικό ρόλο ωσ προσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εφαρμογισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, ςτθν οποία μετζχουν Ξυβερνθτικά Ψμιματα και
εργοδοτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ Σργανϊςεισ. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του νόμου,
διορίηονται από τον Ωπουργό Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ωσ διοικθτικά όργανα,
Επικεωρθτζσ Λςότθτασ των Φφλων ςτο Ψμιμα Εργαςίασ.
Θ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των δφο φφλων ςτθν υλοποίθςθ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων κα επιτευχκεί με τθν ενεργό ςυμμετοχι τθσ Πονάδασ
Λςότθτασ του Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Ψάξθσ ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
ζργων που υποβάλλονται προσ ζνταξθ ςτα προγράμματα αυτά. Για κάκε ζργο το οποίο
αξιολογείται θ Πονάδα Λςότθτασ κα επεξεργάηεται το «Υιςτοποιθτικό Λςότθτασ» ςτο οποίο
κα εξετάηει τθ ςυμβατότθτα του ζργου με τθν αρχι τθσ ιςότθτασ και τα ενδεχόμενα
αποτελζςματά του. Θ πρακτικι αυτι ακολουκικθκε με επιτυχία κατά τθν προγραμματικι
περίοδο 2007-13, ενϊ για τθν νζα προγραμματικι περίοδο κα καταβλθκεί προςπάκεια μίασ
περιςςότερο ςε βάκοσ και ουςιαςτικότερθσ εξζταςθσ αυτισ τθσ ςυμβατότθτασ, με τθν
εξειδίκευςθ όπου απαιτείται αναλυτικϊν κριτθρίων και υποκριτθρίων αξιολόγθςθσ των
υποβαλλόμενων ζργων.
Διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ Μθ Διάκριςθσ
Αντίςτοιχα, ςτον τομζα τθσ διαςφάλιςθσ τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ, θ υλοποίθςθ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων διαςφαλίηει τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ,
τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν κατάρτιςθ και τθ δια βίου μάκθςθ, τθν
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ και τθν καταπολζμθςθ
των διακρίςεων λόγω, φυλετικισ ι εκνικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων,
αναπθρίασ, θλικίασ ι γενετιςιου προςανατολιςμοφ
Θ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ μθ διάκριςθσ, πζραν τθσ διάςταςθσ των δφο φφλων, διζπεται
από τισ πρόνοιεσ του Ρόμου Ρ.58(Λ)2004 «Υερί ίςθσ μεταχείριςθσ ςτθν απαςχόλθςθ και τθν
εργαςία», ςφμφωνα με τον οποίο τίκεται το πλαίςιο για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων
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λόγω φυλετικισ ι εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ ι πεποικιςεων, θλικίασ ι ςεξουαλικοφ
προςανατολιςμοφ.
Υζραν των πιο πάνω, ζχει κεςπιςτεί θ Αρχι τθσ Λςότθτασ ςτο Γραφείο του Επίτροπου
Διοικιςεωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρόμου Ρ.42(Λ)2004 «Υερί καταπολζμθςθσ
φυλετικϊν και οριςμζνων άλλων διακρίςεων», θ οποία εξετάηει παράπονα ςχετικά με
κροφςματα διακρίςεων τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα.
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων κα λθφκοφν
μζτρα υποςτιριξθσ των λοιπϊν φορζων που εμπλζκονται ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ
των παρεμβάςεων που ςυμβάλουν ςτθν ιςότθτα των φφλων και ςτθν ιςότθτα των
ευκαιριϊν πρόςβαςθσ για όλουσ, με ςτόχο τθν ουςιαςτικότερθ ςυμβολι τουσ ςτισ
διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και εφαρμογισ και τθν αποτελεςματικότερθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθν Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ.
Διαςφάλιςθ τθσ Ρροςβαςιμότθτασ
Θ Ξυπριακι Δθμοκρατία ζχει ετοιμάςει τθν «Εκνικι Ζκκεςθ για τθν Εφαρμογι τθσ
Χφμβαςθσ του Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με
Αναπθρίεσ» ςτθν οποία καταγράφονται οι υφιςτάμενεσ νομοκεςίεσ, πολιτικζσ και
δραςτθριότθτεσ που εφαρμόηονται ςτθν Ξφπρο για ικανοποίθςθ των απαιτιςεων τθσ
Χφμβαςθσ. Υρόςκετα, εντοπίηονται τυχόν κενά ι αδυναμίεσ ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ με
ςκοπό τθν προϊκθςθ ςχετικϊν δράςεων ςτα πλαίςια του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ για τθν
Αναπθρία ςτθν Ξφπρο.
Σι μθχανιςμοί εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ τθσ Χφμβαςθσ ςτθν Ξφπρο, όπωσ ζχουν
κακοριςτεί με απόφαςθ του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου, είναι οι εξισ:
-

-

Ψο Ψμιμα Ξοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ Ατόμων Πε Αναπθρία του Ωπουργείου
Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων ζχει αναλάβει το ρόλο του Ξεντρικοφ
Χθμείου Επαφισ.
Ψο Υαγκφπριο Χυμβοφλιο Ατόμων με Αναπθρία αςκεί το ρόλο του Χυντονιςτικοφ
Πθχανιςμοφ.
Θ Επίτροποσ Διοικιςεωσ και Υροςταςίασ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων/Αρχι Λςότθτασ
ορίςτθκε ωσ ο Ανεξάρτθτοσ Πθχανιςμόσ για τθν προϊκθςθ, προςταςία και
παρακολοφκθςθ τθσ Χφμβαςθσ.

Ψο Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τθν Αναπθρία ςτθν Ξφπρο 2013-2015 δομείται ςε οκτϊ
Κεματικζσ Ενότθτεσ, τρεισ από τισ οποίεσ αφοροφν, (α) ςτθν προςβαςιμότθτα ςτο φυςικό
και δομθμζνο περιβάλλον, (β) ςτθν προςβαςιμότθτα ςτισ μεταφορζσ, και (γ) ςτθν
προςβαςιμότθτα ςτθν πλθροφόρθςθ, για τισ δράςεισ των οποίων ζχουν οριςτεί ωσ φορείσ
υλοποίθςθσ οι αρμόδιεσ για κάκε περίπτωςθ Ωπθρεςίεσ. Σ ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ διαςφαλίηει
τθν εφαρμογι των αρχϊν που τίκενται μζςω του Εκνικοφ Χχεδίου Δράςθσ, ωσ προσ τισ
παραμζτρουσ αυτζσ.
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1.5.3

Αειφόροσ Ανϊπτυξη

Θ εφαρμογι δράςεων και θ προϊκθςθ μζτρων με ςτόχο τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ τθσ
Ξφπρου με το Ξοινοτικό Ξεκτθμζνο για το Υεριβάλλον και τθν επίτευξθ ςυνκθκϊν αειφόρου
ανάπτυξθσ, αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-20. Ωσ εκ
τοφτου, επιδιϊκεται όπωσ τα μζτρα και οι δράςεισ που κα προωκθκοφν για
ςυγχρθματοδότθςθ από τα ΕΔΕΨ 2014-2020, τόςο ςτουσ τομείσ που ςχετίηονται με το
περιβάλλον όςο και ςε «μθ περιβαλλοντικοφσ τομείσ», να ςυνάδουν με τισ αρχζσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ περιλαμβανομζνθσ τθσ διατιρθςθσ, προςταςίασ και βελτίωςθσ τθσ
ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει».
Χε αυτό το πλαίςιο, οι αρμόδιεσ Αρχζσ Διαχείριςθσ των Ψαμείων ςυνεργάηονται με το Ψμιμα
Υεριβάλλοντοσ, του Ωπουργείου Γεωργίασ και Φυςικϊν Υόρων, για καταγραφι όλων των
δράςεων των Ψαμείων που κα ςυμβάλουν τόςο ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ
Ξφπρου όςο και ςτθν υποςτιριξθ των ςτόχων τθσ Ε.Ε. για τθν κλιματικι αλλαγι
(τουλάχιςτον 20% του προχπολογιςμοφ τθσ ΕΕ για τθν περίοδο 2014-2020 κα πρζπει να
χορθγείται ςε ςτόχουσ ςχετικοφσ με τθν κλιματικι αλλαγι).
Θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ διαςφαλίηονται με τθν ενεργό ςυμμετοχι
του Ψμιματοσ Υεριβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ κατά τθ
φάςθ του ςχεδιαςμοφ των Υρογραμματικϊν Εγγράφων. Υρόςκετα, ςτο ςτάδιο επιλογισ
των ζργων κα λαμβάνεται θ γνϊμθ του Ψμιματοσ, όςον αφορά τθ περιβαλλοντικι πτυχι
των παρεμβάςεων, ωσ το αρμόδιο προσ τοφτου τμιμα τθσ Ξυβζρνθςθσ.
Επιπλζον, θ αειφόροσ ανάπτυξθ προωκείται και μζςω των «Υράςινων Δθμόςιων
Χυμβάςεων (ΥΔΧ)». Ψο Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ, ωσ θ αρμόδια αρχι για τισ ΥΔΧ, ζκεςε το
2012 ςε εφαρμογι το δεφτερο Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ για τισ ΥΔΧ (το πρϊτο είχε εγκρικεί το
2007), βάςει των κριτθρίων που ζχει κεςπίςει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςα από τθν ςχετικι
εργαλειοκικθ (GPP Toolkit). Ψο Χχζδιο Δράςθσ περιλαμβάνει δϊδεκα ομάδεσ προϊόντων και
υπθρεςιϊν και περιςςότερεσ από 30 υποκατθγορίεσ, και απευκφνεται τόςο ςτισ αρχζσ του
δθμόςιου τομζα, όςο και ςτισ αρχζσ δθμοςίου δικαίου και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Ενδεικτικά αναφζρεται ότι τo Γενικό Οογιςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ, που είναι θ αρμόδια
υπθρεςία για τθ ςφναψθ και διαχείριςθ ςυμφωνιϊν πλαίςιο για προϊόντα κοινισ χριςθσ, οι
οποίεσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ αγοραςτζσ για ολόκλθρο το δθμόςιο και ευρφτερο
δθμόςιο τομζα, εφαρμόηει τθ ςτρατθγικι τθσ Ξυπριακισ Δθμοκρατίασ για τα πράςινα
προϊόντα. Χυγκεκριμζνα, κατά τθν ετοιμαςία των προδιαγραφϊν και τθν κατάρτιςθ των
εγγράφων των διαγωνιςμϊν, λαμβάνει υπόψθ ςτο μζτρο του δυνατοφ το Εκνικό Χχζδιο
Δράςθσ, με αποτζλεςμα οι αγορζσ που πραγματοποιοφνται από το δθμόςιο και ευρφτερο
δθμόςιο τομζα για προϊόντα πλθροφορικισ, για είδθ βιβλιοπωλείου και χαρτιοφ, για υλικά
και παραςκευάςματα κακαριςμοφ, κακϊσ και για άλλα ςυναφι προϊόντα, να περιζχουν
πράςινεσ πρόνοιεσ.
Επίςθσ, το Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ προωκεί τθν εφαρμογι των εκελοντικϊν εργαλείων
«Χφςτθμα Σικολογικισ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (EMAS)» και «Ευρωπαϊκό Σικολογικό Χιμα
(EUEcolabel)» ςτθν Ξφπρο, μζςω ενθμερωτικϊν θμερίδων, ενθμερωτικϊν εντφπων και
εκςτρατειϊν, ςε ςτοχευμζνεσ κατθγορίεσ επιχειριςεων, με απϊτερο ςκοπό τθν κάλυψθ
όλων των κατθγοριϊν που μποροφν να εφαρμόςουν αυτά τα εργαλεία. Ειδικά για τθν
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προϊκθςθ και εφαρμογι του EMAS, το Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ εφαρμόηει ειδικό ςχζδιο
παροχισ χορθγίασ ςε επιχειριςεισ.
Τρόποσ Εφαρμογισ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει»
Θ Ξφπροσ αναγνωρίηει ότι θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει»αποτελεί μια από τισ βαςικζσ
παραμζτρουσ εφαρμογισ τθσ κοινοτικισ πολιτικισ για το περιβάλλον, γι’ αυτό και λαμβάνει
ςοβαρά υπόψθ αυτιν τθν αρχι ςτισ δράςεισ ςυμμόρφωςθσ τθσ νομοκεςίασ τθσ με το
κοινοτικό κεκτθμζνο για το περιβάλλον.
Χε ςχζςθ με τισ παρεμβάςεισ που προωκοφνται μζςα από τθ ΧΕΧ τθσ Ξφπρου 2014-2020,
ειδικά για τουσ τομείσ των αποβλιτων και των υδάτων, αυτζσ ςυνάδουν με τισ πρόνοιεσ τθσ
αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», όπωσ αυτζσ καταγράφονται ςτισ Σδθγίεσ 2008/98/ΕΞκαι
2000/60/ΕΞ αντίςτοιχα.
Χθμειϊνεται ότι για τθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» ςτθ
διαχείριςθ αποβλιτων, ζχει αρχίςει πιλοτικι εφαρμογι ςε κάποιουσ Διμουσ τθσ Ξφπρου,
με ςτόχο θ πολιτικι τιμολόγθςθσ για τα απόβλθτα να βαρφνει τον κάτοχο των αποβλιτων.
Αναμζνεται ότι θ δράςθ αυτι κα εφαρμοςτεί και από άλλουσ Διμουσ τθσ Ξφπρου τθν
περίοδο 2014-2020, αφοφ με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ δραςτθριότθτζσ τουσ πλθροφν κάποιεσ
ςθμαντικζσ προχποκζςεισ, όπωσ είναι θ φπαρξθ ενόσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ
καταγραφισ και διαχείριςθσ αρχείων με δεδομζνα ποςοτικισ παραγωγισ αποβλιτων και
οικονομικϊν δεδομζνων διαχείριςθσ, κακϊσ και μθχανιςμοφ είςπραξθσ δθμοτικϊν τελϊν.
Τπωσ αναφζρεται και ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ ΧΕΧ (Κεματικόσ Χτόχοσ 6), οι δράςεισ που κα
εφαρμοςτοφν ςτα πλαίςια των ΕΔΕΨ 2014-2020 κα πλθροφν τόςο τθν αρχι «ο ρυπαίνων
πλθρϊνει» όςο και τθν αρχι τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, τθσ εγγφτθτασ και τθσ
αυτάρκειασ.
Επιπλζον, οι προτάςεισ τιμολογιακισ πολιτικισ των υπθρεςιϊν υδάτων, που ζχουν
κατατεκεί για ζγκριςθ ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων, αποτελοφν ζνα από τα μζτρα του
Χχεδίου Διαχείριςθσ των Ωδάτων και είναι ςφμφωνεσ με τισ πρόνοιεσ τθσ Σδθγίασ
2000/60/ΕΞ, ζτςι ϊςτε να εφαρμόηεται θ αρχι τθσ ανάκτθςθσ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν
φδατοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ για το περιβάλλον και του κόςτουσ που
ςυνδζεται με τθν ζλλειψθ πόρων, κακϊσ και θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Είναι
ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτθν Ξφπρο εφαρμόηονται πολιτικζσ τιμολόγθςθσ νεροφ εδϊ
και πολλζσ δεκαετίεσ, με καταμζτρθςθ του πόςιμου νεροφ και ογκολογικι τιμολόγθςθ ςε
όλεσ τισ περιοχζσ. Αυτό ςυμβαίνει και ςτθν άρδευςθ, όπου θ καταμζτρθςθ και θ
ογκομετρικι χρζωςθ είναι πάγια πρακτικι ςε όλα τα Ξυβερνθτικά και τοπικά δίκτυα
άρδευςθσ. Για τθν περαιτζρω ορκολογικοποίθςθ τθσ κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ του
νεροφ απαιτείται καταγραφι των ποςοτιτων από τισ υφιςτάμενεσ γεωτριςεισ,
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και λιψθ μζτρων για περαιτζρω διοικθτικό ζλεγχο των
παράνομων γεωτριςεων, τοποκζτθςθ υδρομετρθτϊν ςε όλεσ τισ γεωτριςεισ, κακϊσ και
πρόβλεψθ ςυςτιματοσ ελζγχου αυτϊν (ενιαία ι δειγματολθπτικά).
Εκνικζσ ι άλλεσ ρυκμίςεισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων του άρκρου
8 Κανονιςμοφ Κοινϊν Διατάξεων
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Θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των πόρων και θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ αποτελοφν
μείηονεσ προκλιςεισ για τθν Ξφπρο, προκειμζνου να τονϊςει τθν οικονομία τθσ και να
δθμιουργιςει ανάπτυξθ και απαςχόλθςθ. Θ ςτρατθγικι τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ
περιλαμβάνει ωσ προτεραιότθτεσ, τισ βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, όπωσ
τίκενται από τον Ξανονιςμό Ξοινϊν Διατάξεων (Άρκρο 8) των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων και
ειδικότερα:
(α) Μεταςτροφι ςε μια ενεργειακά αποδοτικι οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα
και προϊκθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
H αφξθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και θ χριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, αποτελοφν
μείηονεσ προκλιςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ ςτθν Ξφπρο και τθν
πρόοδο προσ τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου για τθν κλιματικι αλλαγι. Χφμφωνα με το
εκνικό ςχζδιο για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, θ διανομι τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ από ΑΥΕ το 2011-2012 εκτιμάται ότι κα προζρχεται κυρίωσ από τθν αιολικι
ενζργεια (3,27%), τθ βιομάηα (0,87%) και φωτοβολταϊκά ςυςτιματα (0,28%). Υαράλλθλα, θ
πρόςφατθ ανακάλυψθ φυςικοφ αερίου (Δεκζμβριοσ 2011) ςτθν αποκλειςτικι οικονομικι
ηϊνθ τθσ Ξφπρου είναι πολφ ελπιδοφόρα για τθ διαφοροποίθςθ των ενεργειακϊν πόρων,
διότι κα απαλλάξει τθν Ξφπρο από τθν υπερβολικι εξάρτθςι τθσ από τισ ειςαγωγζσ
πετρελαίου.
Σι προτεραιότθτεσ που επιλζγονται ςτον τομζα τθσ ενζργειασ, εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ
προςπάκειασ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ χϊρασ (ζωσ το 2020, οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ να αντιπροςωπεφουν το 13% τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και να
υπάρξει εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 14,3% ςτθν πρωτογενι ενεργειακι κατανάλωςθ),
μζςω παρεμβάςεων για τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ και τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ (ΠΠΕ, δθμόςια κτίρια, οικίεσ, γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ, αλιευτικά
ςκάφθ, υδατοκαλλιζργειεσ). Πζςω των προτεραιοτιτων αυτϊν, θ
αφξθςθ των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, όπωσ θ θλιακι ενζργεια, θ αιολικι ενζργεια, το βιοαζριο
και θ βιομάηα, ςτο ενεργειακό μείγμα τθσ Ξφπρου κα περιορίςει τθν εξάρτθςι τθσ από το
πετρζλαιο, πράγμα που κα ζχει κετικι επίπτωςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ.
Επιπλζον, θ εφαρμογι αυτϊν των προτεραιοτιτων επιτρζπει τθν υποςτιριξθ καινοτόμων
τεχνολογιϊν και επενδφςεων που ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςτθ
μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Χτα πεδία αυτά υπάρχει θ δυνατότθτα για
ανταλλαγι εμπειριϊν και υλοποίθςθ πιλοτικϊν ζργων με γειτονικζσ χϊρεσ, ϊςτε να
βελτιωκεί θ κατάςταςθ, ιδίωσ όςον αφορά τθν ενεργειακι απόδοςθ.
(β) Βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων και περιβαλλοντικι προςταςία
Θ ΧΕΧ αποδίδει προτεραιότθτα ςε επενδφςεισ ςτουσ τομείσ των ςτερεϊν αποβλιτων και
των λυμάτων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από το κεκτθμζνο τθσ ΕΕ. Θ
υλοποίθςθ των ζργων αυτϊν προχποκζτει καινοτόμεσ προςεγγίςεισ (π.χ. φόροσ
υγειονομικισ ταφισ, κακεςτϊτα εκτεταμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ με ανάλθψθ
υποχρεϊςεων ανάκτθςθσ, ςυςτιματα πλθρωμισ κατά τθν απόρριψθ αποβλιτων ςε
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δθμοτικό επίπεδο), ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι περιβαλλοντικισ πολιτικισ και να
αυξθκοφν τα επίπεδα οικονομικισ δραςτθριότθτασ και απαςχόλθςθσ.
Σι δράςεισ που κα προωκθκοφν κα ςυμβαδίηουν με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων
Διαχείριςθσ Αποβλιτων, τόςο για τα αςτικά όςο και για τα επικίνδυνα απόβλθτα, κακϊσ
και προγράμματα πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν Σδθγία 2008/98 για
τα απόβλθτα και βάςει τθσ ιεραρχθμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (πρόλθψθ, ανακφκλωςθ
και επαναχρθςιμοποίθςθ ).
Θ προςταςία του φυςικοφ κεφαλαίου και των οικοςυςτθμάτων τθσ χϊρασ που εξαρτϊνται
από τθ γεωργία και τθ δαςοκομία, αποτελεί επίςθσ προτεραιότθτα για τθ διαςφάλιςθ τθσ
μακροπρόκεςμθσ προςφοράσ βαςικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν οικοςυςτθμάτων και τθ
διατιρθςθ και ενίςχυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ. Σι ςοβαρότεροι κίνδυνοι ςε βάροσ τθσ
βιοποικιλότθτασ τθσ Ξφπρου είναι οι επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τα ειςβάλλοντα
είδθ, θ λακροκθρία, οι δαςικζσ πυρκαγιζσ (το 7% τθσ δαςικισ ζκταςθσ κάθκε κατά τθν
περίοδο 1990-2008), θ εντατικι γεωργία, θ εγκατάλειψθ αγροτικϊν περιοχϊν και οι
αλλαγζσ τθσ χριςθσ γθσ (λόγω τθσ αςτυφιλίασ και των οδικϊν υποδομϊν). Χχεδόν το 14%
τθσ χλωρίδασ απειλείται με εξαφάνιςθ, ενϊ κινδυνεφει περίπου το 34% των γνωςτϊν ειδϊν.
Ψο 73% περίπου τθσ ζκταςθσ του δικτφου «Natura 2000» αποτελείται από διάφορα είδθ
δαςικισ γθσ και ακολουκοφν οι βοςκότοποι και άλλεσ γεωργικζσ εκτάςεισ.
Επιπρόςκετα, είναι αναγκαίο κατά τθ νζα περίοδο να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ τθσ
επάρκειασ νεροφ για γεωργικι χριςθ, μζςω περαιτζρω επενδφςεων ςε αποδοτικότερα
ςυςτιματα άρδευςθσ. Χθμειϊνεται ότι ςτθν Ξφπρο τα βελτιωμζνα ςυςτιματα άρδευςθσ
είναι διαδεδομζνθ πρακτικι άρδευςθσ, που χρθςιμοποιείται εδϊ και πολλά χρόνια ςε όλεσ
τισ περιοχζσ και όλεσ τισ φυτείεσ. Επίςθσ, ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται ςτθν παροχι
ςυμβουλϊν ςε γεωργοφσ, ςτθ διατιρθςθ των ρυκμιςτικϊν και διθκθτικϊν λειτουργιϊν των
εδαφϊν και ςτθν ειςαγωγι καλλιεργειϊν με χαμθλζσ ανάγκεσ ςε νερό, λόγω του ότι θ
λειψυδρία υπονομεφει όλουσ τουσ παραγωγικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Υαράλλθλα, είναι
αναγκαία θ μείωςθ του φορτίου κρεπτικϊν ουςιϊν ςτα εδάφθ και ςτα φδατα, ςφμφωνα με
τθν Σδθγία-Υλαίςιο για τα Ϊδατα (2000/60/ΕΞ), τθν Σδθγία για τα Αςτικά Οφματα
(91/271/ΕΣΞ) και τθν Σδθγία για τα Ριτρικά Άλατα (91/676/ΕΣΞ), με ςτόχο να διαςφαλιςτεί
θ αςφαλισ οικολογικι, χθμικι και ποςοτικι κατάςταςθ των ςπάνιων υδάτινων πόρων.
Υρζπει να εντατικοποιθκεί θ εφαρμογι του προγράμματοσ δράςθσ για τα νιτρικά άλατα
(οδθγία για τα νιτρικά άλατα) ςτισ 6 κθρυγμζνεσ ευάλωτεσ ςτα νιτρικά άλατα ηϊνεσ
(εκμεταλλεφςεισ καλλιζργειασ γεωμιλων και οπωρϊνεσ εςπεριδοειδϊν) με τθ βζλτιςτθ
χριςθ αηϊτου και πρακτικϊν διαχείριςθσ τθσ κοπριάσ. Υρζπει να εφαρμόηονται αςφαλι για
το περιβάλλον ςυςτιματα καλλιεργειϊν, όπωσ θ βιολογικι γεωργία, θ αμειψιςπορά και θ
ςτοχευμζνθ επιλογι καλλιεργειϊν. Ωσ προσ αυτό, θ Ξφπροσ πρζπει να ςτθρίξει τθν αφξθςθ
τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ γεωργικισ ζκταςθσ (ΧΓΕ) ςτθν οποία εφαρμόηονται
γεωργοπεριβαλλοντικά μζτρα και αςκείται βιολογικι καλλιζργεια (που αντιπροςϊπευαν
ποςοςτά 9% και 2,9% το 2009).
Θ ςτιριξθ αςφαλϊν για το περιβάλλον ςυςτθμάτων γεωργικισ πρακτικισ (όπωσ θ
βιολογικι γεωργία, θ αμειψιςπορά, θ ςτοχευμζνθ επιλογι καλλιεργειϊν, θ αποκατάςταςθ
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αναβακμίδων κλπ.) ζχει ηωτικι ςθμαςία για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των εδαφϊν και τθν
πρόλθψθ τθσ περαιτζρω υποβάκμιςθσ και διάβρωςθσ του εδάφουσ ςτθν Ξφπρο.
Χτο πλαίςιο τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου, προωκείται επίςθσ θ εφαρμογι μζτρων
διατιρθςθσ γα τισ περιοχζσ του Δικτφου ΡΑTURA 2000,ςφμφωνα με τισ Σδθγίεσ
2009/147/ΕKκαι 92/43/EKγια τα πουλιά και τουσ οικότοπουσ αντίςτοιχα, για να
επιτευχκοφν τα ορόςθμα τθσ ςτρατθγικισ για τθ βιοποικιλότθτα τθσ ΕΕ για το 2020, δθλ. να
αναχαιτιςκοφν θ απϊλεια βιοποικιλότθτασ και θ υποβάκμιςθ των υπθρεςιϊν
οικοςυςτθμάτων ζωσ το 2020 και, εφόςον είναι εφικτό, να αποκαταςτακεί θ
βιοποικιλότθτα, ενϊ προβλζπεται θ αποτελεςματικι χρθςιμοποίθςθ των πόρων μζςω τθσ
βιϊςιμθσ χριςθσ των καλάςςιων πόρων και τθσ πρόλθψθσ τθσ υπεραλίευςθσ, για τθν
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γαλάηιασ οικονομίασ τθσ χϊρασ.
(γ) Περιοριςμόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και προςαρμογι, περιλαμβανομζνθσ τθσ
διαχείριςθσ κινδφνων
Ψθν περίοδο 1991-2009 παρατθρικθκε ςθμαντικι μείωςθ τθσ ετιςιασ βροχόπτωςθσ (-9%)
και αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ (+0,5oC) ςε ςφγκριςθ με τθν περίοδο 1961- 1990.
Υράγματι, οι αςκενείσ βροχοπτϊςεισ και οι υψθλζσ κερμοκραςίασ αςκοφν ακραίεσ πιζςεισ
ςτουσ ςπάνιουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ χϊρασ, και ιδιαίτερα ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ, ςτθ
γεωργικι γθ, ςτα δάςθ και τα εδάφθ, και απειλοφν τθ βιοποικιλότθτα των οικοςυςτθμάτων
τουσ. Θ βιϊςιμθ διαχείριςθ και θ αποτελεςματικι χριςθ των ςπάνιων φυςικϊν πόρων τθσ
αποτελοφν ηωτικι ανάγκθ για τθν Ξφπρο, ϊςτε να περιορίςει τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ
κλιματικισ αλλαγισ, να διατθριςει και να αποκαταςτιςει το φυςικό περιβάλλον τθσ, να
διατθριςει τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ και να βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ των
κατοίκων τθσ.
Θ Ξφπροσ, ςτο πλαίςιο αυτό, αναηθτά καινοτόμεσ μεκόδουσ για να περιορίςει τισ ςυνζπειεσ
τθσ κλιματικισ αλλαγισ και να προςαρμοςτεί ςτισ αναπόφευκτεσ επιπτϊςεισ τθσ. Θ
εξεφρεςθ λφςεων, τόςο ςε εκνικό επίπεδο όςο και ςε ςυνεργαςία με γειτονικζσ χϊρεσ, και
θ αντιμετϊπιςθ του ςοβαροφ προβλιματοσ τθσ ξθραςίασ αποτελοφν προτεραιότθτεσ τθσ
ΧΕΧ. Θ βιϊςιμθ και αποδοτικι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, θ βελτιωμζνθ διαχείριςθ
του εδάφουσ μζςω τθσ ςτιριξθσ πρακτικϊν που προλαμβάνουν τθν υποβάκμιςθ και
διάβρωςθ του εδάφουσ και τθ μείωςθ των αποκεμάτων άνκρακα του εδάφουσ, θ
δθμιουργία νζων δαςικϊν περιοχϊν για τθν αφξθςθ τθσ παγίδευςθσ άνκρακα και τθσ
εξουδετζρωςθσ των εκπομπϊν άνκρακα, θ πρόλθψθ δαςικϊν πυρκαγιϊν και θ αναδάςωςθ,
κακϊσ και θ χριςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν, ζχουν κακοριςτικι ςθμαςία για τθν επίτευξθ
φιλικισ προσ το περιβάλλον και βιϊςιμθσ διαχείριςθσ των πόρων.
Υζραν από τθν υιοκζτθςθ τθσ Εκνικισ Χτρατθγικισ για τθν Υροςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι και τθ λιψθ ςυναφϊν δράςεων και μζτρων, κα επιδιωχκεί και θ ενςωμάτωςθ τθσ
προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι ςε άλλεσ εκνικζσ πολιτικζσ, όπωσ ςτο Υρόγραμμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, ςτθν Χτρατθγικι για τθ Βιοποικιλότθτα, ςτο Εκνικό Χχζδιο για τθν
Απεριμωςθ, ςτο Εκνικό Χχζδιο Αντιμετϊπιςθσ των Υυρκαγιϊν, και ςτα ανακεωρθμζνα
Χχζδια Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ.
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Επιπλζον, οι επενδφςεισ που κα γίνουν με τθ ςτιριξθ των ΕΔΕΨ 2014-2020, κα υπόκεινται
ςε κωράκιςθ ζναντι του κλίματοσ (όπου κρικεί ςχετικό) τόςο ωσ προσ τθν ελαχιςτοποίθςθ
των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά τθ διάρκεια ηωισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
επζνδυςθσ, όςο και ωσ προσ τθν εξαςφάλιςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των
επενδφςεων ςτισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ κατά τθ διάρκεια ηωισ του
ζργου.
Άλλα ςχετικά μζτρα
Οαμβάνοντασ υπόψθ τθν υψθλι ποιότθτα τθσ υποδομισ μεταφορϊν, θ Ξφπροσ κατά τθν
νζα προγραμματικι περίοδο αποδίδει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςφςτθμα αςτικϊν μεταφορϊν.
Θ βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα ενιςχφεται μζςω τθσ προϊκθςθσ φιλικϊν προσ το
περιβάλλον και χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα ςυςτθμάτων ελαφράσ μεταφοράσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων.
Θ Ξφπροσ ζχει ιδθ κζςει ςε εφαρμογι παρεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ςτα αςτικά κζντρα. Ωσ προσ αυτό, αναμζνεται ότι θ εφαρμογι
του ρυκμιςτικοφ ςχεδίου αςτικϊν μεταφορϊν τθσ Οευκωςίασ και να επεκτακεί και ςε άλλα
αςτικά κζντρα θ χριςθ ελαφρϊν μεταφορικϊν μζςων. Ιδθ θ Ξφπροσ ζχει περιλάβει ςτθ
νομοκεςία τθσ τθν απαίτθςθ για ζγκριςθ περιβαλλοντικισ μελζτθσ από το αρμόδιο
κυβερνθτικό τμιμα, για όλα τα ζργα υποδομϊν που υλοποιοφνται, διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν
αποφυγι ςοβαρϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον. Ειδικά για τον τομζα τθσ ζρευνασ και
καινοτομίασ, αναμζνεται να προκθρυχκοφν δράςεισ που κα ενκαρρφνουν τθ ςυνεργαςία
μεταξφ επιχειριςεων και ερευνθτικϊν κζντρων/ πανεπιςτθμίων ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ, ςτοχεφοντασ ςτθν ανάπτυξθ νζων οικολογικά αποδοτικϊν τεχνολογιϊν.
Επίςθσ πρζπει να ενκαρρυνκεί θ ενςωμάτωςθ των πτυχϊν τθσ αειφορίασ ςτον τομζα τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ. Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ Ξφπρου να καταςτεί
περιφερειακό κζντρο υπθρεςιϊν υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ απαιτεί να καταβλθκοφν
πρόςκετεσ προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων του εργατικοφ
δυναμικοφ, ϊςτε να διευκολυνκεί θ μεταςτροφι τθσ αγοράσ εργαςίασ προσ
δραςτθριότθτεσ με προοπτικζσ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ (υπθρεςίεσ ςτισ επιχειριςεισ,
υγεία και κοινωνικοί τομείσ, ψθφιακι οικονομία, πράςινθ οικονομία).Κα πρζπει να
προςαρμοςτοφν θ ποιότθτα και το αντικείμενο των προγραμμάτων του ςυςτιματοσ
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και μακθτείασ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι
αναγκαίεσ δεξιότθτεσ ςε επαγγζλματα και τομείσ με αυξθμζνθ ηιτθςθ. Αυτό, με τθ ςειρά
του, κα καταςτιςει πιο ελκυςτικι τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ.
Υεραιτζρω, ςθμειϊνεται ότι αρκετζσ από τισ προγραμματιηόμενεσ δράςεισ ςτουσ τομείσ τθσ
ενζργειασ, του περιβάλλοντοσ, των μεταφορϊν και τθσ γεωργίασ ςυνάδουν με το Εκνικό
Χχζδιο Δράςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ Υοιότθτασ του Αζρα, αφοφ πζραν από τισ ευρφτερεσ
περιβαλλοντικζσ τουσ επιδιϊξεισ (προςταςία του περιβάλλοντοσ, μείωςθ εκπομπϊν
άνκρακα, αποδοτικι χριςθ των πόρων κ.λ.π.) ςυμβάλουν και ςτθ μείωςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ αιροφμενων ςωματιδίων και υποξειδίων του αηϊτου ςτθν ατμόςφαιρα,
βελτιϊνοντασ ζτςι τθν ποιότθτα του αζρα και ςυνειςφζροντασ γενικότερα ςτθ δθμιουργία
ςυνκθκϊν αειφόρου ανάπτυξθσ. Σι ςυνζργειεσ αυτζσ προκφπτουν και από τθ ςυμμετοχι
των αρμόδιων υπθρεςιϊν πολιτικισ ςτουσ προαναφερκζντεσ τομείσ, που είναι θ Ωπθρεςία
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Ενζργειασ, το Ψμιμα Σδικϊν Πεταφορϊν, και το Ψμιμα Υεριβάλλοντοσ) ςτθν Ψεχνικι
Επιτροπι για τθν εφαρμογι του εν λόγω Χχεδίου Δράςθσ.
1.5.4

τόχοι Οριζόντιων Πολιτικών

Ψα τελευταία χρόνια θ Ξφπροσ κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ ςτθν ΕΕ ςε φυςικι αφξθςθ
πλθκυςμοφ (4.9%) μετά τθν Λρλανδία και τθν πρϊτθ ςε ετιςια γενικι αφξθςθ πλθκυςμοφ
(2,6%). Επίςθσ, θ θλικιακι δομι του πλθκυςμοφ είναι ςχετικά νεαρότερθ από τον μζςο όρο
τθσ Ευρϊπθσ. Ψο ςυνολικό ποςοςτό γονιμότθτασ ανζρχεται ςε 1,35 (χαμθλότερο από 2,10,
το οποίο κεωρείται ωσ βάςθ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αναπλιρωςθσ του πλθκυςμοφ).
Ωςτόςο, θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν Ξφπρο τα τελευταία χρόνια, οφείλεται ςε μεγάλο
βακμό ςτθ μετανάςτευςθ. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των αλλοδαπϊν (κοινοτικϊν και τρίτων
χωρϊν) ανιλκε το ςε 170.383 (CYSTAT, 2011). Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των αλλοδαπϊν είναι
ιδιαίτερα υψθλόσ και δεν είναι δυνατόν να υπολογιςκεί με ακρίβεια. H ςυντριπτικι
πλειοψθφία προζρχεται από κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ (62.4%) , ενϊ ςθμαντικόσ αρικμόσ
μεταναςτϊν προζρχεται από τισ Φιλιππίνεσ (5.5%), τθ Φωςία (4.8%) και τθ Χρι Οάνκα
(4,3%).
Ψο ποςοςτό γιρανςθσ του πλθκυςμοφ για τθν Ξφπρο, δθλαδι το ποςοςτό πλθκυςμοφ
θλικίασ άνω των 65 ετϊν επί του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ, ανζρχεται, ςε 13.3% και αποτελεί
ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά γιρανςθσ του πλθκυςμοφ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ μζλθ τθσ
ΕΕ. Επίςθσ, το ποςοςτό των παιδιϊν κάτω των 15 ετϊν ανζρχεται ςε 16,1%, ενϊ το τμιμα
του πλθκυςμοφ θλικίασ 45-64 ετϊν καταλαμβάνει ποςοςτό 24.5%.
Χθμαντικι ποςοτικι και ποιοτικι αλλαγι ςθμειϊνεται ςτα νοικοκυριά, κακϊσ, ενϊ ο
ςυνολικόσ αρικμόσ τουσ ζχει αυξθκεί (από 220 χιλ. το 2001 ςε 300 χιλ. το 2011), ο μζςοσ
αρικμόσ ατόμων που περιλαμβάνουν ζχει μειωκεί (από 3.1 το 2001 ςε 2.7 το 2011). Θ
τάςθ προσ μικρότερα νοικοκυριά, με περιςςότερα άτομα όλων των θλικιϊν να ηουν είναι
αξιοςθμείωτθ.
Θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ, κατά φφλο, δείχνει ελαφρά αυξθμζνο το ποςοςτό των
γυναικϊν (51.4%) ζναντι των ανδρϊν (48.6%), γεγονόσ που εξθγείται από τθ μακροβιότθτα
των γυναικϊν ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ, αφοφ το προςδόκιμο ηωισ για τουσ άνδρεσ
υπολογίηεται ςε 78,3 ζτθ, ενϊ για τισ γυναίκεσ ςε 81,9 ζτθ.
Σ ρυκμόσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ των αςτικϊν κζντρων παρουςιάηει μια ελαφρά
διαχρονικι επιβράδυνςθ. Ψο 67.4% των κατοίκων ηουν ςε αςτικζσ περιοχζσ και το υπόλοιπο
32.6% ςε αγροτικζσ, πολλζσ όμωσ εκ των οποίων ζχουν ςχεδόν ενοποιθκεί με τα μεγάλα
αςτικά κζντρα. Θ χρθματοοικονομικι κρίςθ ςε ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ των
οικογενειακϊν δομϊν δυςχεραίνει τθν αλλθλεγγφθ των γενεϊν ςτθν οικογζνεια.
Χυνακόλουκα ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ με τθν επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ
εργαςίασ αυξάνει ο αρικμόσ των ατόμων ςε κίνδυνο φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ
κακιςτϊντασ ευάλωτεσ ομάδεσ τουσ θλικιωμζνουσ, τουσ νζουσ και τουσ μετανάςτεσ.
Σι προκλιςεισ που ςχετίηονται με δθμογραφικζσ αλλαγζσ ζχουν ευρείεσ οικονομικζσ,
κοινωνικζσ και χωρικζσ προεκτάςεισ με επιπτϊςεισ ςτθν περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα
και τθν κοινωνικι ςυνοχι.
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Για τθν αντιμετϊπιςθ των δθμογραφικϊν προκλιςεων ζχει λθφκεί μζριμνα με ςτοχευμζνεσ
παρεμβάςεισ για θλικιωμζνουσ εργαηόμενουσ και νζουσ. Υαράλλθλα λαμβάνεται μζριμνα
για βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και κοινωνικζσ
υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ ςε ςυνδυαςμό με παρεμβάςεισ ολοκλθρωμζνθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ ενδογενοφσ τοπικισ ανάπτυξθσ.

1.6 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
Ρίνακασ 11: Κατάλογοσ Ρρογραμμάτων4
Τίτλοσ
Ρρογράμματοσ

Ταμείο

Σφνολο

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

ΕΥ
Ανταγωνιςτικότθτα
και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ

ΕΨΥΑ

292.299.018

89.951.276

90.400.500

21.511.055

21.941.566

22.380.680

22.828.566

23.285.375

ΨΧ

269.541.702

57.156.764

48.473.084

39.315.087

32.537.256

31.698.643

30.869.169

29.491.699

ΕΥ Απαςχόλθςθ,
Ανκρϊπινοι Υόροι
και Ξοινωνικι
Χυνοχι

ΩΕΛ

11.572.101

6.501.180

5.070.921

ΕΞΨ

129.488.887

39.848.546

40.047.552

9.529.428

9.720.145

9.914.673

10.113.088

10.315.455

Υρόγραμμα
Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ

ΕΓΨΑΑ

132.214.377

18.895.839

18.893.552

18.891.207

18.888.801

18.886.389

18.883.108

18.875.481

ΕΥ «ΚΑΟΑΧΧΑ»

ΕΨΚΑ

39.715.209

5.443.762

5.513.306

5.563.703

5.653.880

5.785.440

5.824.999

5.930.119

874.831.294

217.797.367

208.398.915

94.810.480

88.741.648

88.665.825

88.518.930

87.898.129

Σφνολο

5

1.7 Αύτημα για Μεταφορϊ Σεχνικόσ Βοόθειασ ςτην Ευρωπαώκό
Επιτροπό
Ρίνακασ 12: Μεταφορά Τεχνικισ Βοικειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Ταμείο Κατθγορία
Ρεριοχισ

ΕΞΨ

Ζτοσ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

(€)

500.000

4

Χτθν κατανομι για το ΕΨΥΑ και ΕΞΨ ζχουν προςτεκεί τα €200εκ. που κα παραχωρθκοφν τθν Ξφπρο
το 2014 και 2015.
5
Χφμφωνα με το Άρκρο 20 του Ξανονιςμοφ Γενικϊν Διατάξεων.
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ΕΨΥΑ

200.000

1.8 Κατανομό του Αποθεματικού Επύδοςησ ανϊ Σαμεύο
Ρίνακασ 13: Υπολογιςμόσ Αποκεματικοφ Επίδοςθσ
1

2

4

3

5

6

7

Κοινοτικι
Συνδρομι που
υπόκειται ςτο
αποκεματικό

Αποκεματικό
9
Επίδοςθσ

Υοςά που εξαιροφνται από
τον υπολογιςμό του
6
αποκεματικοφ επίδοςθσ
Ταμείο

Κατθγορία
Ρεριφζρειασ

Συνολικι
Κοινοτικι
Συνδρομι

7

Αντίςτοιχθ
κατανομι ΕΚΤ
ςτθν
Ρρωτοβουλία
για τθν
Απαςχόλθςθ
των Νζων

Μεταφορζσ
ΚΑΡ

(ΕUR)

(ΕUR)

επίδοςθσ

8

(ΕUR)

(ΕUR)

ΕΨΥΑ

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνθ
περιφζρεια

292.299.018

ΕΞΨ

Υεριςςότερο
ανεπτυγμζνθ
περιφζρεια

129.488.887

11.572.101

292.299.018

17.537.941,08

117.916.786

7.075.007,16

132.214.377

7.932.862,62

ΕΓΨΑΑ

132.214.377

τα

269.541.702

269.541.702

16.172.502,12

39.715.209

39.715.209

2.382.912,54

851.687.092

51.101.225,52

ΕΨΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

863.259.193

0

(ΕUR)

11.572.101

0

6

Χφμφωνα με το Άρκρο 20 του Ξανονιςμοφ Γενικϊν Διατάξεων.
Υεριλαμβανομζνου του αποκεματικοφ επίδοςθσ, μετά τισ μεταφορζσ μεταξφ κατθγοριϊν
περιφερειϊν και ςτόχων, όπου εφαρμόηεται.
8
Χυνολικι Ξοινοτικι Χυνδρομιμετά τισ μεταφορζσ αφαιρουμζνων των ποςϊν που εξαιροφνται για
τον υπολογιςμό του αποκεματικοφ επίδοςθσ.
9
Ψο ςυνολικό ποςό για το αποκεματικό επίδοςθσ που κατανζμεται από τα ΕΔΕΨ ανζρχεται ςτο 6%.
7
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2 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
2.1 ΤΝΣΟΝΙΜΟ
ΜΕΣΑΞΤ
ΣΨΝ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΔΙΑΡΘΡΨΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΨΝ ΣΑΜΕΙΨΝ, ΑΛΛΨΝ
ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΨΝ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΨΝ ΜΕΨΝ
ΚΑΙ ΣΗ ΕΣΕΠ
Για τθν επίτευξθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου για αναδιάρκρωςθ τθσ κυπριακισ οικονομίασ και
διατιρθςθ/δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ κα επιδιωχκεί θ μεγιςτοποίθςθ των
αποτελεςμάτων από τθν αξιοποίθςθ όλων των κοινοτικϊν πόρων, μζςω τθσ υιοκζτθςθσ
μίασ ςυντονιςμζνθσ και ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ. Χτθν προγραμματικι περίοδο 20142020 τα Επιχειρθςιακά προγράμματα κα είναι πολυταμειακά και ςυνεπϊσ οι ςτόχοι και τα
αναμενόμενα αποτελζςματα τουσ κα επιτευχκοφν με χριςθ παρεμβάςεων και εργαλείων,
τα οποία είναι κεματικά εςτιαςμζνα. Χυνακόλουκα, είναι απαραίτθτοσ ο ενιςχυμζνοσ
ςυντονιςμόσ μεταξφ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων (ΕΨΥΑ, ΕΞΨ), του Ψαμείου Χυνοχισ (ΨΧ), του
ΕΓΨΑΑ, του ΕΨΚΑ αλλά και άλλων κοινοτικϊν και εκνικϊν χρθματοδοτικϊν μζςων. Για τθν
επίτευξθ του βζλτιςτου ςυντονιςμοφ απαιτείται θ φπαρξθ ιςχυρισ κεματικισ ςυνεργαςίασ
κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ των παρεμβάςεων. Αυτό ζχει καταςτεί δυνατόν μζςα από τθ
ςυνεχι ςυνεργαςία και διαβοφλευςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ ΓΔ ΕΥΧΑ και του Ωπουργείου
Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ (Διαχειριςτικζσ Αρχζσ για τα Ψαμεία
Υολιτικισ Χυνοχισ/ ΕΨΚΑ, και ΕΓΨΑΑ, αντίςτοιχα), ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν επικαλφψεισ
ςε δράςεισ κοινϊν Κεματικϊν Χτόχων των πζντε Ψαμείων. Ειδικότερα, για κεματικζσ
προτεραιότθτεσ που περιλαμβάνονται ςε περιςςότερα τουσ ενόσ ταμεία, όπωσ είναι οι
περιοχζσ ΡΑΨΣΩΦΑ 2000, θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ
διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, ζχουν κακοριςτεί κάποια κριτιρια βάςει των οποίων κα
γίνει ο διαχωριςμόσ των δράςεων ανά Ψαμείο, ωσ ακολοφκωσ:
(α) Υεριοχζσ ΡΑΨΣΩΦΑ 2000: Ψο ΕΨΥΑ κα ςυμβάλει ςτθν εφαρμογι ζργων εντόσ των
πλείςτων περιοχϊν ΡΑΨΣΩΦΑ, για τθν ανάδειξθ των περιοχϊν και τθ βελτίωςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ των οικοςυςτθμάτων, εκτόσ από ζργα ςτισ περιοχζσ που αφοροφν
καλάςςιεσ ΡΑΨΣΩΦΑ, τα οποία κα υλοποιθκοφν από το ΕΨΚΑ. Από τθν άλλθ, το ΕΓΨΑΑ κα
υλοποιιςει ζργα που αφοροφν οικοτουριςτικζσ αναπτφξεισ εκτόσ των περιοχϊν προςταςίασ
των ΡΑΨΣΩΦΑ.
(β) Ξλιματικι Αλλαγι: Πε τθ ςυμβολι του Ψαμείου Χυνοχισ κα επιδιωχκεί θ βελτίωςθ τθσ
παρακολοφκθςθσ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ εκτίμθςθ και διαχείριςθ των
κινδφνων από τθν κλιματικι αλλαγι, κακϊσ και δράςεισ προςαρμογισ που ςχετίηονται με
τον τομζα του τουριςμοφ, τθσ βιοποικιλότθτασ, τθσ υγείασ, τθσ ενζργειασ και τισ υποδομζσ.
Σι δράςεισ μζςω του ΕΓΨΑΑ κα αφοροφν κυρίωσ τον τομζα τθσ γεωργίασ, το ζδαφοσ και τα
δάςθ. Σι δράςεισ που αφοροφν τθν προςταςία των δαςϊν και τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν κα
καλφπτονται μόνο από το ΕΓΨΑΑ.
(γ) Ϊδατα: Πζςω του Ψαμείου Χυνοχισ κα επιδιωχκεί θ δθμιουργία υποδομϊν για υγρά
απόβλθτα , θ μείωςθ απωλειϊν από τα ςυςτιματα μεταφοράσ νεροφ για ςκοποφσ
φδρευςθσ και θ αξιοποίθςθ του ανακυκλωμζνου νεροφ για ενίςχυςθ του υδατικοφ
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ιςοηυγίου και εμπλουτιςμό των υδροφορζων, ενϊ μζςω του ΕΓΨΑΑ κα προωκθκεί θ
επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν άρδευςθ (εξοικονόμθςθ νεροφ, βελτίωςθ τθσ
αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ φδατοσ και υποδομζσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ νεροφ για
κάλυψθ των αναγκϊν άρδευςθσ).
Για τθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΥΕ ςε ΠΠΕ, το ΕΨΥΑ κα
ςυγχρθματοδοτιςει επενδφςεισ ςε ΠΠΕ που δραςτθριοποιοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ με εξαίρεςθ το γεωργικό τομζα τον οποίο κα καλφψει το
ΕΓΨΑΑ.Θ προϊκθςθ χριςθσ ΑΥΕ ςε ότι αφορά τθν θλιακι ενζργεια ςτον γεωργικό τομζα κα
καλφπτεται μόνο από το ΕΓΨΑΑ. Ψο ΕΨΚΑ κα ςτθρίξει παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςτα αλιευτικά ςκάφθ και τθν υδατοκαλλιζργεια.
Σ κεντρικόσ ςυντονιςμόσ ανικει ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων,
Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ τθσ Ξφπρου, το οποίο ωσ Εκνικι Αρχι Υρογραμματιςμοφ
μεριμνά, μεταξφ άλλων, για ομογενοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ προκθρφξεων, τυποποιθμζνα
κριτιρια, ενιαία και ςυντονιςμζνθ επικοινωνία, βελτιςτοποίθςθ του υπάρχοντοσ ΣΥΧ,
παρακολοφκθςθ του πλαιςίου επίδοςθσ και επαφζσ με τθν ΕΕ και τθν ΕτΕΥ. Πε ςτόχο τον
καλφτερο ςυντονιςμό και ςτρατθγικισ παρακολοφκθςθσ τθσ ΧΕΧ ζχει ςυςτακεί επίςθσ
Συντονιςτικι Επιτροπι Σχεδιαςμοφ και Στρατθγικισ Παρακολοφκθςθσ για τθν οποία
γίνεται αναφορά ςτο Ξεφάλαιο 1.5.1.
2.1.1

υμπληρωματικότητα των Σαμεύων ςε Θεματικϋσ Ενότητεσ

Πεταξφ των Υρογραμμάτων εντοπίηονται τομείσ/κεματικζσ ενότθτεσ οι οποίοι
παρουςιάηουν δυνατότθτεσ ςυνζργειασ και ςυμπλθρωματικότθτασ. Για παράδειγμα, το ΕΞΨ
κα ςυγχρθματοδοτιςει παρεμβάςεισ επαγγελματικισ και τεχνικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ ςε τομείσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που κα ςτθριχκοφν από το ΕΨΥΑ, ΕΓΨΑΑ
και ΕΨΚΑ. Θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των παραγωγικϊν τομζων τθσ οικονομίασ κα
προωκθκεί μζςω παρεμβάςεων του ΕΨΥΑ, ΕΓΨΑΑ και ΕΨΚΑ. Θ επίτευξθ του ςτόχου τθσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κα προωκθκεί τόςο μζςω παρεμβάςεων του ΕΨΥΑ όςο και μζςω
του ΕΓΨΑΑ και του ΕΨΚΑ.
Ψο ΕΓΨΑΑ ςυμβάλλει ςε 9 από τουσ 11 Κεματικοφσ Χτόχουσ του Χυμφϊνου Εταιρικισ
Χχζςθσ, ενϊ το ΕΨΚΑ υποςτθρίηει παρεμβάςεισ ςε 4από τουσ 11 Κεματικοφσ Χτόχουσ. Για
τθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν ςυνδράμουν όλα τα ΕΔΕΨ. Χτον αγροτικό τομζα και
ςε αγροτικζσ περιοχζσ τα Διαρκρωτικά Ψαμεία (ΕΨΥΑ, ΕΞΨ) ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ
επιχειριςεων (από κοινοφ με άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία), ςτθν Ε&Ψ, ςτισ ΨΥΕ, ςτισ
μεταφορζσ, ςτθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν
καταπολζμθςθ του αποκλειςμοφ και ςτθ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ψο Ψαμείο
Χυνοχισ ςυμβάλλει ςτθ διαχείριςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και του νεροφ. Υαράλλθλα από
κοινοφ το ΕΓΨΑΑ με το ΕΨΚΑ και ενδεχομζνωσ τα Διαρκρωτικά Ψαμεία χρθματοδοτοφν
τοπικζσ αναπτυξιακζσ πρωτοβουλίεσ.
Χυνζργεια των δφο Διαρκρωτικϊν Ψαμείων εντοπίηεται και ςτα πλαίςια τθσ Βιϊςιμθσ
Αςτικισ Ανάπτυξθσ θ οποία ςτθρίηεται κατά κφριο λόγο από το ΕΨΥΑ. Ψο ΕΞΨ δφναται να
ςυμβάλει ςυμπλθρωματικά ςτθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ αςτικϊν περιοχϊν κυρίωσ μζςα
από δράςεισ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ςτισ εν λόγω περιοχζσ, εάν διαφανεί θ
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ανάγκθ αυτι μζςα από τισ Χτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ οι οποίεσ κα
αναπτυχκοφν από τισ εμπλεκόμενεσ Αρχζσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Χχετικι αναφορά γίνεται
ςτθν Ενότθτα 3.1.3.
Συμπλθρωματικότθτα μεταξφ 1ου και 2ου πυλϊνα τθσ ΚΑΡ
Χε ότι αφορά τθν διαχείριςθ των παρεμβάςεων, κα διαςφαλιςτεί θ ςυνζργια μεταξφ του
πυλϊνα 1 τθσ ΞΑΥ (άμεςεσ ενιςχφςεισ και πραςίνιςμα) με τθν 4θ και 5θ προτεραιότθτα του
πυλϊνα 2 τθσ ΞΑΥ και των ΞΣΑ – Ρζων γεωργϊν του πυλϊνα 1 με τθν προτεραιότθτα 2 του
πυλϊνα 2 τθσ ΞΑΥ. Σ ςυντονιςμόσ των παρεμβάςεων, θ παρακολοφκθςθ και θ
ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων δεδομζνων για τθν αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων τθσ ΞΑΥ
κα διαςφαλιςτεί μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων
του Ξυπριακοφ Σργανιςμοφ Αγροτικϊν Υλθρωμϊν.
Oι περιβαλλοντικζσ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τον 1ο Υυλϊνα (πολλαπλι ςυμμόρφωςθ,
πραςίνιςμα, ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για χριςθ λιπαςμάτων και φυτοπ/τικϊν προϊόντων και
άλλεσ εκνικζσ νομοκεςίεσ) αποτελοφν τθ βάςθ εκκίνθςθσ (baseline) για τα εκταρικά μζτρα
του Υυλϊνα 2. Ειδικότερα όςον αφορά τθσ ςυνζργεια μεταξφ του πραςινίςματοσ που
προβλζπει ο Υυλϊνασ 1 και οι αγροπεριβαλλοντικζσ δράςεισ του Υυλϊνα 2, αυτι κα
διζπεται από τα όςα προβλζπει το άρκρο 43 του Ξανονιςμοφ 1307/2013 αναφορικά με τισ
ιςοδφναμεσ πρακτικζσ. Για το Ξακεςτϊσ των νζων γεωργϊν του Υυλϊνα 1 κα
ακολουκθκοφν τα ίδια κριτιρια επιλεξιμότθτασ με το άρκρο 19 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1305/2013
Υιο κάτω γίνεται αναφορά ςτισ ςθμαντικζσ διευκετιςεισ που εντάςςονται ςτο πλαίςιο του
1ου πυλϊνα και οι οποίεσ επιδροφν ςτθν υλοποίθςθ του 2ου πυλϊνα:
Ενεργοί γεωργοί – Active farmer (Άρκρο 9 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013-): Δεν
χορθγοφνται άμεςεσ ενιςχφςεισ, άνω των €5000, ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ςε
ομάδεσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, που διευκφνουν αερολιμζνεσ, ςιδθροδρομικζσ
εταιρείεσ, δίκτυα φδρευςθσ, κτθματομεςιτικζσ εταιρείεσ, γιπεδα και υπαίκριουσ χϊρουσ
ψυχαγωγίασ. (Ξοινοποίθςθ ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ για τθ λιψθ αμζςων ενιςχφςεων (Άρκρο 10 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
1307/2013): Ξατϊτατο όριο επιλζξιμθσ ζκταςθσ για τθν Ξφπρο τα 0,3 εκτάρια (Ξοινοποίθςθ
ςτθν ΕΕ πριν τθν εφαρμογι του νζου Ξανονιςμοφ των Άμεςων Υλθρωμϊν).
Πείωςθ Ενιςχφςεων – Capping (Άρκρο 11 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): α) Εφαρμογι
ποςοςτοφ μείωςθσ 5% για το μζροσ του ποςοφ των ενιςχφςεων που υπερβαίνει τισ
€150.000 και β) Σ υπολογιςμόσ του εκτιμϊμενου ποςοφ των μειϊςεων, για τα ζτθ 2015 –
2019, το οποίο πρζπει να κοινοποιθκεί, κα υπολογιςτεί από τον ΞΣΑΥ. (Ξοινοποίθςθ ςτθν
ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ευελιξία μεταξφ πυλϊνων (Άρκρο 14 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): Πθ εφαρμογι τθσ
πρόνοιασ αυτισ επί του παρόντοσ. (Ξοινοποίθςθ ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ξακεςτϊσ Ενιαίασ Χτρεμματικισ Ενίςχυςθσ – SAPS (Άρκρα 36 και 37 του κανονιςμοφ (ΕΕ)
1307/2013 ): Χυνζχιςθ του SAPS μζχρι το 2020. (Ξοινοποίθςθ ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
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Αναδιανεμθτικι ενίςχυςθ (Άρκρα 41-42του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): Πθ εφαρμογι τθσ
πρόνοιασ αυτισ. (Ξοινοποίθςθ ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ενίςχυςθ για περιοχζσ με φυςικοφσ περιοριςμοφσ/μειονεκτικζσ περιοχζσ (Άρκρα 48-49 του
κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): δεν αναμζνεται να εφαρμοςτεί θ πρόνοια αυτι. (Ξοινοποίθςθ
ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ενίςχυςθ για γεωργοφσ νεαρισ θλικίασ (Άρκρα 50-51 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): θ
ενίςχυςθ που χορθγείται ςε νεαροφσ γεωργοφσ (θλικίασ μζχρι 40 ετϊν) που δθμιουργοφν
για πρϊτθ φορά γεωργικι εκμετάλλευςθ ωσ επικεφαλισ τθσ εκμετάλλευςθσ ι τα οποία
ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί κατά τθ διάρκεια των πζντε ετϊν που προθγοφνται τθσ πρϊτθσ
υποβολισ αίτθςθσ, πρζπει να αυξθκεί κατά μια επιπλζον ενίςχυςθ (25% τθσ εκνικισ μζςθσ
ενίςχυςθσ ανά εκτάριο) που καταβάλλεται για μζγιςτθ περίοδο 5 ετϊν. Θ ςχετικι
χρθματοδότθςθ ανζρχεται ςε ποςοςτό μζχρι 2% του εκνικοφ φακζλου κονδυλίου το πολφ
και είναι υποχρεωτικι για όλα τα κράτθ μζλθ. Ψο μζτρο αυτό λειτουργεί ςυμπλθρωματικά
με το μζτρο για τθν ενίςχυςθ πρϊτθσ εγκατάςταςθσ νζων γεωργϊν ςτα πλαίςια του ΥΑΑ.
Εκτιμϊμενο ποςοςτό μζχρι 1%. (Ξοινοποίθςθ ςτθν ΕΕ μζχρι 1/8/2014)
Ξακεςτϊσ μικροκαλλιεργθτϊν (Άρκρα 61-65 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 1307/2013): Δεν
αναμζνεται να εφαρμοςτεί θ πρόνοια για τισ μικρζσ εκμεταλλεφςεισ.
2.1.2

Ρυθμύςεισ
και
δομϋσ
για
υμπληρωματικότητασ των Σαμεύων

Διαςφϊλιςη

τησ

Θ ςυμπλθρωματικότθτα των Ψαμείων διαςφαλίηεται τόςο ςτο ςτάδιο του
Υρογραμματιςμοφ όςο και ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. Χτο ςτάδιο του Υρογραμματιςμοφ θ
διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των Ψαμείων επιτυγχάνεται μζςω του οριςμοφ μίασ
Εκνικισ Αρχισ Υρογραμματιςμοφ (Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων,
Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ) θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για το ςυντονιςμό των απαραίτθτων
ενεργειϊν για κατάρτιςθ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ και υποβολισ τθσ ςτθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Χτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ,
εμπλζκεται άμεςα το Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ, ωσ
Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ενδιάμεςοσ Φορζασ του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ ΚΑΟΑΧΧΑ.
Επιπρόςκετα, για να διαςφαλιςτεί θ απαιτοφμενθ ςυμπλθρωματικότθτα και με το
Υρόγραμμα LIFE, υπάρχει εμπλοκι και ςυνεργαςία μεταξφ του Ψμιματοσ Υεριβάλλοντοσ,
που είναι θ αρμόδια αρχι ςτθν Ξφπρο του Υρογράμματοσ LIFE, και τθσ Εκνικισ Αρχισ
Υρογραμματιςμοφ. Θ ςυνεργαςία αυτι αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ χρθματοδότθςθσ
δράςεων ςτα πλαίςια Ζργων με ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ι δράςεων που υποςτθρίηουν
τθ χριςθ λφςεων, μεκόδων και προςεγγίςεων που αναπτφςςονται ςτα πλαίςια του
Υρογράμματοσ LIFE.
Πε ςτόχο τον καλφτερο ςυντονιςμό και ςτρατθγικισ παρακολοφκθςθσ του ΧΕΧ ζχει
ςυςτακεί υντονιςτικι Επιτροπι Χχεδιαςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ για τθν οποία γίνεται
αναφορά ςτο κεφάλαιο 1.5.1.Ζχει επίςθσ ςυςτακεί ειδικι Ομάδα Εργαςίασ με τθ
ςυμμετοχι εκπροςϊπων των πιο πάνω φορζων, θ οποία ςυνεδριάηει ςε τακτά διαςτιματα
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με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ςυνζργειασ τθσ δράςθσ των Ευρωπαϊκϊν
Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν αναπτυξιακϊν ςτόχων
και προτεραιοτιτων χρθματοδότθςθσ για τθν περίοδο 2014-2020.
Σ ςυντονιςμόσ και θ ςυμπλθρωματικότθτα μεταξφ των Ψαμείων κα διαςφαλίηεται και ςτο
ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ. Χυγκεκριμζνα κα υπάρχει αμοιβαία ςυμμετοχι εκπροςϊπων των
εμπλεκόμενων Ωπουργείων ςτισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ, ενϊ για τα Ψαμεία
τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ προβλζπεται να ςυςτακεί μία κοινι Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ. Χτο
πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ ο ςυντονιςμόσ ενιςχφεται από τθν ανταλλαγι δεδομζνων ςτο κοινό
ΣΥΧ και τθ χριςθ κατά το δυνατόν κοινϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ.
2.1.3

Μηχανιςμού υντονιςμού ςε Εθνικό επύπεδο μεταξύ των
αρμόδιων φορϋων για την εφαρμογό των Προγραμμϊτων του
ςτόχου «Επενδύςεισ ςτην ανϊπτυξη και την απαςχόληςη» και
των φορϋων αρμόδιων για προγρϊμματα του ςτόχου
«Ευρωπαώκό Εδαφικό υνεργαςύα»

Θ ςυνφπαρξθ τθσ Εκνικισ και Διαχειριςτικισ Αρχισ για τα Υρογράμματα τθσ Υολιτικισ
Χυνοχισ και του Εκνικοφ Χυντονιςτι για τα Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ
Χυνεργαςίασ (ΕΕΧ) κάτω από τον ίδιο φορζα (Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν
Υρογραμμάτων, Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ) διαςφαλίηει ςε ςθμαντικό βακμό τον
ςυντονιςμό/ςυνεργαςία μεταξφ των δφο. Αυτό διαφαίνεται προκαταρκτικά ςτα πλαίςια του
προγραμματιςμοφ για τθ νζα περίοδο 2014-2020 με τθν από κοινοφ ςυμμετοχι των δφο
ςτισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (ευρφ δθμόςιο,
κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ εταίρουσ, τοπικζσ αρχζσ) για τον κακοριςμό των ςτρατθγικϊν
ςτόχων / προτεραιοτιτων για αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων, τόςο ςτα πλαίςια των
εκνικϊν Υρογραμμάτων κάτω από το ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ και τθν
απαςχόλθςθ» όςο και των Υρογραμμάτων ΕΕΧ.
Ειδικότερα, για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυντονιςμοφ, ζχει ςυςτακεί ειδικι
Ομάδα Εργαςίασ(Internal Joint Task Force), με τθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν που εμπλζκονται ςτο
ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ των Υρογραμμάτων κάτω από το ςτόχο «Επενδφςεισ
ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» και των Υρογραμμάτων κάτω από το ςτόχο
Ευρωπαϊκι Εδαφικι Χυνεργαςίασ. .
Υαράλλθλα, ηόζο με ηην εκπποζώπηζη ζηιρ Επιηποπέρ Παπακολούθηζηρ όζο και με

εζυηεπικέρ διεςθεηήζειρ επικοινυνίαρ και ζςνεπγαζίαρ ζηη Γενική Διεύθςνζη
Εςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν, Σςνηονιζμού και Ανάπηςξηρ θα διαζθαλίζεηαι
πεπαιηέπυ ο ενηοπιζμόρ ζςνεπγειών και η αποθςγή ςπεπκαλύτευν μεηαξύ ηυν έπγυν
πος ζςγσπημαηοδοηούνηαι από ηα Ππογπάμμαηα ηος Σηόσος 1 και 2 θα είναι εθικηοί.
2.1.4

Ρυθμύςεισ για διαςφϊλιςη του ςυντονιςμού μεταξύ των
Σαμεύων και ϊλλων κοινοτικών (π.χ. HORIZON 2020,
ERASMUS+,
Leonardo
DaVinci
κλπ)
και
εθνικών
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χρηματοδοτικών
μϋςων
Επιχειρηματικότητασ κλπ)

(π.χ.

Εθνικό

Σαμεύο

Χτα πλαίςια τθσ προγραμματικισ διαδικαςίασ κα γίνει προςπάκεια εντοπιςμοφ,
καταγραφισ και, ενδεχομζνωσ, ςχεδιαςμοφ για περαιτζρω αξιοποίθςθ τυχόν
ςυνεργειϊν/ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ δράςθσ των Ψαμείων με άλλα κοινοτικά ι και
εκνικά χρθματοδοτικά μζςα/εργαλεία.
Θ όλθ προςπάκεια ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι, θ ΓΔ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων,
Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ είναι αρμόδια για το Χυντονιςμό τθσ υλοποίθςθσ των
Ευρωπαϊκϊν Ψαμείων και Υρογραμμάτων. Χτα πλαίςια αυτά θ Γενικι Διεφκυνςθ κα
εξακολουκιςει να ενεργεί ωσ θ Εκνικι Αρχι για τθν εφαρμογι τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ,
κακϊσ και θ Διαχειριςτικι Αρχι για τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα που
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία και το Ψαμείο Χυνοχισ τθσ ΕΕ και το
Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ. Υαράλλθλα, κα εγκακιδρφςει κζντρο παροχισ
ενθμζρωςθσ για ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ και επιχειριςεισ για όλα τα οριηόντια
Ευρωπαϊκά Υρογράμματα.
Ενδεικτικά αναφζρονται οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ όπου εντοπίηονται προκαταρτικά
δυνατότθτεσ/πικανότθτεσ ςυνζργειασ:


Ορίηοντασ 2020– εξετάηεται, ςε εκνικό επίπεδο, το ενδεχόμενο παροχισ κινιτρων
ςτθν ερευνθτικι κοινότθτα για ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ Horizon 2020 μζςω διαδοχικισ χρθματοδότθςθσ (sequentialfunding)
δράςεων που αποτελοφν ςυνζχεια του ζργου που εγκρίκθκε από τον Σρίηοντα 2020
(π.χ. αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων του ζργου). Ειδικά για τισ
δράςεισ ERCStartingGrantκαι MarieSkłodowska-Curieμελετάται το ενδεχόμενο
χρθματοδότθςθσ προτάςεων που κα λάβουν υψθλι βακμολογία ςτο τελικό ςτάδιο
αξιολόγθςθσ με τθν οποία θ πρόταςθ κρίνεται επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ, αλλά
λόγω εξάντλθςθσ του προχπολογιςμοφ δεν κα τφχει χρθματοδότθςθσ από τα εν
λόγω προγράμματα. Υρόςκετα, κα εξεταςτεί θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ
πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε χρθματοδοτικά κεφάλαια, μζςω του Horizon 2020,για
επενδφςεισ ςτθ καινοτομία, ενιςχφοντασ ζτςι τισ δράςεισ των Ψαμείων για ςτιριξθ
τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ και ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ των ΠΠΕ. Χτα
πλαίςια ςτιριξθσ δράςεων για ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκζσ υποδομζσ ζρευνασ και
καινοτομίασ, κα διερευνθκεί επίςθσ τυχόν ςυνζργεια μεταξφ των Ψαμείων και του
Σρίηοντα μζςω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκοφ Λνςτιτοφτου για τθν
Ξαινοτομία και Ψεχνολογία (ΕIT).



Διευκόλυνςθ υνδζοντασ τθν Ευρϊπθ (ConnectingEuropeFacility - CEF) – κα
εξεταςτοφν τυχόν ςυνζργειεσ/ςυμπλθρωματικότθτα των εκνικϊν παρεμβάςεων
των Ψαμείων, ςτουσ τομείσ κυρίωσ των μεταφορϊν και τθσ ενζργειασ, με τα ζργα
ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ/κάλυψθσ που κα χρθματοδοτθκοφν κάτω από το CEF.



Υρογράμματα,Erasmus+, περιλαμβανομζνου του Leonardo da Vinci, ςτουσ τομείσ
τθσ εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ –κα εξεταςτοφν τυχόν
ςυνζργειεσ/ςυμπλθρωματικότθτα με τισ δράςεισ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ
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Ψαμείου κυρίωσ ωσ προσ τθν κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ για ςκοποφσ
εκπαίδευςθσ και τοποκετιςεων για πρακτικι άςκθςθ (ειδικά για ενίςχυςθ των
δράςεων για τουσ νζουσ). Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο κα
χρθματοδοτιςει δράςεισ τοποκζτθςθσ για απόκτθςθ εργαςιακισ πείρασ και
κατάρτιςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν Ξφπρο ενϊ μζςω του ERASMUS+ κα
προωκθκοφν δράςεισ κινθτικότθτασ για εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτο εξωτερικό.
Επιπρόςκετα, κα εξεταςτεί θ ςυνζργεια με τθ Βαςικι Δράςθ2 του Υρογράμματοσ
ERASMUS+, που ςτοχεφει, μεταξφ άλλων, ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνάφειασ τθσ μάκθςθσ
και των αποκτϊμενων δεξιοτιτων και προςόντων με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, μζςω «Χτρατθγικϊν
Χυμπράξεων» ι «Ψομεακϊν Χυμμαχιϊν Δεξιοτιτων». Επιπλζον, οι «Χυμμαχίεσ
Γνϊςθσ» βοθκοφν ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ διαμζςου τθσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ μζςα από ςυνεργαςία των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των
επιχειριςεων και άλλων οργανιςμϊν. Χθμειϊνεται ότι, θ Εκνικι Αρχι ςτθν Ξφπρο
για το Υρόγραμμα ERASMUS+ είναι ΓΔ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, Χυντονιςμοφ
και ανάπτυξθσ θ οποία αποτελεί και τθν Εκνικι και Διαχειριςτικι Αρχι των
Υρογραμμάτων που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία και το
Ψαμείο Χυνοχισ. Χτα πλαίςια αυτά, γίνονται οι κατάλλθλεσ διευκετιςεισ για
διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των παρεμβάςεων που κα
χρθματοδοτθκοφν από τα εν λόγω Υρογράμματα. Υαράλλθλα, οι Φορείσ που
διαχειρίηονται το Υρόγραμμα ERASMUS+ ςυμμετζχουν ςτισ Επιτροπζσ
Υαρακολοφκθςθσ των Υρογραμμάτων κακϊσ και ςτθ Χυμβουλευτικι Επιτροπι
Χχεδιαςμοφ και Χτρατθγικισ Υαρακολοφκθςθσ των Υρογραμματικϊν Εγγράφων τθσ
περιόδου 2014-2020.


Χρθματοδοτικό Υρόγραμμα COSME – κα εξεταςτοφν τυχόν δυνατότθτεσ
ςυμπλθρωματικότθτασ με τισ δράςεισ των Ψαμείων για ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ και βιωςιμότθτασ των ΠΠΕ, μζςα από τθν προϊκθςθ
αξιοποίθςθσ του εν λόγου εργαλείου από τον επιχειρθματικό κόςμο για βελτίωςθ
τθσ πρόςβαςθσ των ΠΠΕ ςε χρθματοδοτικά κεφάλαια.



Πρωτοβουλία «Θζςεισ απαςχόλθςθσ για τουσ νζουσ» τθσ ΕΣΕπ – κα εξεταςτοφν
τυχόν δυνατότθτεσ ςυμπλθρωματικότθτασ/ςυνζργειασ των δράςεων των Ψαμείων
για ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με ζμφαςθ, μεταξφ άλλων, ςτισ ευαίςκθτεσ
ομάδεσ εργαηομζνων (π.χ. νεανικι επιχειρθματικότθτα), με τα ςχζδια
χρθματοδότθςθσ των ΠΠΕ που ζχουν ενεργοποιθκεί ςτθν Ξφπρο (π.χ. από
Χυνεργατικι Ξεντρικι Ψράπεηα) με τθν ςτιριξθ τθσ ΕΨΕπ. Ψα ςχζδια αυτά προνοοφν,
ςτα πλαίςια τθσ πιο πάνω Υρωτοβουλίασ, τθν επιπλζον ςτιριξθ, μζςω ακόμθ
ευνοϊκότερου κόςτουσ δανειςμοφ, ςε επιχειριςεισ οι οποίεσ είτε εργοδοτοφν νζουσ
ι παρζχουν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςε νζουσ.



Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τθν Απαςχόλθςθ και τθν Κοινωνικι Καινοτομία
(Employment and Social Innovation - EaSI) – κα εξεταςτοφν τυχόν δυνατότθτεσ
ςυμπλθρωματικότθτασ/ ςυνζργειασ των δράςεων που κα εφαρμοςτοφν ειδικότερα
όςον αφορά τθ διάςταςθ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ, κινθτικότθτασ και
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μικροχρθματοδότθςθσ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ που κα ςυμβάλουν
ςτθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικοοικονομικϊν αναγκϊν. Σι δράςεισ που κα
υλοποιθκοφν ςε εκνικό επίπεδο από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο κα είναι
ςυμπλθρωματικζσ ωσ προσ τισ δράςεισ του Υρογράμματοσ EαSI, ενϊ
ςυμπλθρωματικότθτα εντοπίηεται και μεταξφ των δράςεισ του ΕΨΥΑ για ςτιριξθ
των ΠΠΕ και του τρίτου άξονα του Υρογράμματοσ EaSI που αφορά διευκόλυνςθ
τθσ πρόςβαςθσ ςε μικροχρθματοδότθςθ (ςυνζχεια του μθχανιςμοφ Progress).
Πεταξφ άλλων, κα προωκθκεί θ κινθτικότθτα του εργατικοφ δυναμικοφ μζςω του
δικτφου EURES ςτθν Ξφπρο ενϊ ςυμπλθρωματικά κα προωκθκεί θ διακρατικι
ςυνεργαςία μεταξφ Ξρατϊν Πελϊν για τθν κινθτικότθτα του ανκρϊπινου
δυναμικοφ από το Υρόγραμμα EaSI.


Εκνικό Υρόγραμμα για το Σαμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ, - κα
εξεταςτοφν τυχόν δυνατότθτεσ ςυμπλθρωματικότθτασ/ςυνζργειασ με τισ δράςεισ
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου κυρίωσ ωσ προσ τθ διάςταςθ τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ των μεταναςτϊν. Για διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ και
ςυνζργειασ μεταξφ των παρεμβάςεων των Υρογραμμάτων, οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ
κα πραγματοποιοφν ςυναντιςεισ για εξζταςθ κοινϊν κεμάτων και κα ςυμμετζχουν
ςτισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ των Υρογραμμάτων κακϊσ και ςτθ Χυντονιςτικι
και Χυμβουλευτικι Επιτροπι Χχεδιαςμοφ και Χτρατθγικισ Υαρακολοφκθςθσ των
Υρογραμματικϊν Εγγράφων τθσ περιόδου 2014-2020.



Χυμπλθρωματικά ςτισ παρεμβάςεισ για ςτιριξθ των ΠΠΕ αναμζνεται να ςυμβάλει
και θ απόφαςθ τθσ Ξυπριακισ Ξυβζρνθςθσ για δθμιουργία ενόσ Εκνικοφ Ψαμείου
Επιχειρθματικότθτασ το οποίο κα ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των ΠΠΕ
ςε χρθματοδοτικά κεφάλαια μζςα από τθν εφαρμογι χρθματοοικονομικϊν
εργαλείων.



Σ ςυντονιςμόσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων που αφοροφν ςε
ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ κακϊσ και ςτθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ με
τισ αντίςτοιχεσ πολιτικζσ που προωκοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό,
διαςφαλίηεται από το γεγονόσ ότι οι ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ
διαχειρίηονται από τα ίδια Ξυβερνθτικά Ψμιματα που υλοποιοφν τισ εκνικζσ
πολιτικζσ.

Θ Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων (ΕΨΕπ) διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν εφαρμογι
των προγραμμάτων τθσ περιόδου 2007-2013, μζςα από τθν υπογραφι δφο Χυμφωνιϊν
Υαραχϊρθςθσ Δανείων φψουσ €200 εκ. και €100 εκ. τον Λοφλιο του 2012 και τον Απρίλιο
του 2013, αντίςτοιχα, για κάλυψθ μζρουσ τθσ εκνικισ ςυνειςφοράσ ςτθν εφαρμογι των
Υρογραμμάτων. Θ πικανότθτα περαιτζρω ςυνεργαςίασ με τθν ΕΨΕπ κα επιδιωχκεί και κατά
τθ νζα προγραμματικι περίοδο.

2.2 ΑΡΦΗ ΣΗ ΠΡΟΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ
Δεν Εφαρμόηεται.
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2.3 ΕΚΠΛΗΡΨΗ ΣΨΝ ΕΚ ΣΨΝ ΠΡΟΣΕΡΨΝ ΑΙΡΕΙΜΟΣΗΣΨΝ
Σύνοψη των κύπιων σςμπεπασμάτων τηρ αξιολόγησηρ ευαπμοσιμότηταρ
και εκπλήπωσηρ των εκ των πποτέπων αιπεσιμοτήτων

Χτα πλαίςια εφαρμογισ του Άρκρου 19 και του ςχετικοφ Υαραρτιματοσ ΧΛ του Ξανονιςμοφ
(ΕΕ) αρικ. 1303/2013 περί κακοριςμοφ Ξοινϊν Διατάξεων, θ Ξυπριακι Ξυβζρνθςθ
προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων, για τθ
δυνθτικι αξιοποίθςθ πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ψαμεία κατά
τθν περίοδο 2014-2020. Χε πρϊτο ςτάδιο εξετάςτθκε θ εφαρμοςιμότθτα των εν λόγω
αιρεςιμοτιτων για τθν Ξφπρο, βάςθ των προτεραιοτιτων χρθματοδότθςθσ και των
παρεμβάςεων που αναμζνεται να προωκθκοφν για ςυγχρθματοδότθςθ από τα ΕΔΕΨ ςτα
πλαίςια τθσ νζασ περιόδου (Ενότθτα 1Α). Χε δεφτερο ςτάδιο εξετάςτθκε ο βακμόσ
εκπλιρωςθσ τθσ κάκε αιρεςιμότθτασ και ςυγκεκριμζνα των επιμζρουσ κριτθρίων
ςυμμόρφωςθσ προσ αυτζσ, με βάςθ τα κεςμικά πλαίςια / ρυκμίςεισ που είτε εφαρμόηονται
ιδθ ςτθ χϊρα είτε προγραμματίηεται να εφαρμοςτοφν εντόσ των χρονικϊν πλαιςίων που
κζτει ο Ξανονιςμόσ (μζχρι τζλοσ 2016). Ωσ βαςικά ςυμπεράςματα τθσ εν λόγω αξιολόγθςθσ
θ οποία ξεκίνθςε από τον Λανουάριο του 2011, και κα ςυνεχιςτεί μζχρι και τθν υποβολι του
τελικοφ κειμζνου τθσ παροφςασ Χυμφωνίασ, καταγράφονται τα ακόλουκα:
i.

Εφαρμόςιμεσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ για τθν Κφπρο: με βάςθ τισ
προτεραιότθτεσ χρθματοδότθςθσ που προωκοφνται για τθν επόμενθ περίοδο και τισ
επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ που ζχουν επιλεγεί κάτω από κάκε Κεματικό Χτόχο,
εξετάηεται ο βακμόσ εκπλιρωςθσ των εφαρμόςιμων εκ των προτζρων αιρεςιμοτιτων
που περιλαμβάνονται ςτον Ξανονιςμό Ξοινϊν Διατάξεων τθσ ΕΕ αρικ. 1303/2013.

ii.

Εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ / κριτιρια ςυμμόρφωςθσ που (ιδθ) πλθροφνται: ςε
αυτζσ περιλαμβάνονται θ φπαρξθ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν Ψθφιακι
Ανάπτυξθ (2.1), , θ εφαρμογι δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ
(4.1), τθσ Χυμπαραγωγισ Κερμικισ και Θλεκτρικισ Ενζργειασ, υψθλισ απόδοςθσ (4.2)
και τθσ παραγωγισ και διανομισ ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ (4.3), θ ζγκριςθ
Χχεδίου Διαχείριςθσ Οεκάνθσ Απορροισ Υοταμοφ (6.1.β),θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνου
πλαιςίου μεταφορϊν αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του Σδικοφ Δικτφου και ςτρατθγικοφ
εγγράφου για τθν ανάπτυξθ των λιμζνων (7.1 και 7.3). Υλθροφνται επίςθσ, ο
ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ Ενεργθτικϊν Υολιτικϊν Απαςχόλθςθσ ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ (8.1), o Εκςυγχρονιςμόσ και Ενίςχυςθ των κεςμικϊν
φορζων τθσ αγοράσ εργαςίασ ςφμφωνα με τισ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν
Απαςχόλθςθ (8.3) και θ φπαρξθ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν ενίςχυςθ τθσ
διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ του κράτουσ μζλουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
μεταρρφκμιςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (11). Χε ότι αφορά τισ γενικζσ εκ των προτζρων
αιρεςιμότθτεσ, ςε αυτζσ φαίνεται να επιτυγχάνεται ιδθ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τθν
φπαρξθ διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και πολιτικισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ μθ διάκριςθ ςτο πεδίο των ΕΔΕΨ (Γεν. 1), φπαρξθ
διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για τθν ιςότθτα των φφλων ςτο πεδίο των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Ψαμείων (Γεν. 2), φπαρξθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ για τθν εφαρμογι τθσ
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Χφμβαςθσ του Σργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν για τα Δικαιϊματα των Ατόμων με
Αναπθρίεσ ςτο πεδίο των Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων,
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Χυμβουλίου τθσ 26 Ροεμβρίου 2009 (2010/48/EC) (Γεν.
3), τθν φπαρξθ ρυκμίςεων για αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ
περί Δθμοςίων Χυμβάςεων (Γεν. 4), τθν φπαρξθ ρυκμίςεων για τθν αποτελεςματικι
εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ περί κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο πεδίο δράςθσ των
Ψαμείων (Γεν. 5). Εξαίρεςθ αποτελεί θ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτα για τθν φπαρξθ
ρυκμίςεων για αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ (Γεν.
6), κακϊσ και θ αιρεςιμότθτα για τθν φπαρξθ τθσ αναγκαίασ Χτατιςτικισ Βάςθσ και
Χυςτιματοσ Δεικτϊν Αποτελεςμάτων (Γεν. 7), θ οποία ςυνδζεται άμεςα με τθ
διαδικαςία ετοιμαςίασ των Υρογραμμάτων τθσ περιόδου 2014-2020 και τθν ανάπτυξθ
του νζου ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ςυνεπϊσ δεν ικανοποιείται
πλιρωσ ςτο παρόν ςτάδιο.
iii.

Εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ / κριτιρια ςυμμόρφωςθσ οι οποίεσ δεν αναμζνεται
να πλθροφνται μζχρι τθν υποβολι τθσ ΣΕΣ και για τισ οποίεσ προτείνεται Σχζδιο
Δράςθσ για πλιρθ ςυμμόρφωςθ (μζχρι τζλοσ 2016): Ετοιμαςία / ολοκλιρωςθ Εκνικισ
Χτρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ για τθν Ζρευνα και Ξαινοτομία (1.1.α), Ζγκριςθ
πλαιςίου προχπολογιςμοφ για δθμόςιεσ δαπάνεσ ςε Ζρευνα και Ξαινοτομία (1.1.β),
υιοκζτθςθ πολυετοφσ ςχεδίου με κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ και ιεράρχθςθ
προτεραιοτιτων για επενδφςεισ που ςυνδζονται με τισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ ςτο
τομζα τθσ Ζρευνασ και Ξαινοτομίασ (1.2), εφαρμογι Εκνικοφ Χχεδίου Δικτφων
Υρόςβαςθσ Ρζασ Γενιάσ (2.2), θ εφαρμογι ειδικϊν δράςεων για τθν ςτιριξθ τθσ
Επιχειρθματικότθτασ (3.1 - με εξαίρεςθ το κριτιριο για μείωςθ του κόςτουσ ςφςταςθσ
επιχειριςεων λόγω περιοριςμϊν που προκφπτουν από το Μνθμόνιο υναντίλθψθσ, (βλ.
πιο κάτω) εφαρμογι Εκνικισ Εκτίμθςθσ Ξινδφνων (5.1), εφαρμογι πολιτικισ
τιμολόγθςθσ του νεροφ και εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ςυνειςφοράσ των διαφόρων
χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδρευςθσ (6.1.α),τα
κριτιρια ςυμμόρφωςθσ που αφοροφν ςτον τομζα των Αποβλιτων (6.2), φπαρξθ
ςυνολικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του Υακζτου
για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων και ςυγκεκριμζνα τθ κζςπιςθ Χχεδίου Εγγυιςεων για
τουσ Ρζουσ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ του Χυμβουλίου (8.6), φπαρξθ και εφαρμογι
εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, που ςτοχεφει
ςτθν ενεργθτικι ζνταξθ των ατόμων που είναι αποκλειςμζνα από τθν αγορά εργαςίασ
ςφμφωνα με τισ Ξατευκυντιριεσ Γραμμζσ για τθν Απαςχόλθςθ (9.1), φπαρξθ εκνικοφ
ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθ Διά Βίου Πάκθςθ, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του
Άρκρου 165 τθσ Χυνκικθσ για τθ Οειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (10.3) και θ
φπαρξθ εκνικοφ ςτρατθγικοφ πλαιςίου πολιτικισ για τθν αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
(10.4). Χτισ γενικζσ εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ που δεν πλθροφνται ςτο παρόν
ςτάδιο καταγράφονται, όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω, οι ρυκμίςεισ για τθν κατάρτιςθ
και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ που αςχολείται με τθν εφαρμογι των Σδθγιϊν ΕΥΕ και
ΧΕΥΕ (Γεν.6(β)) και θ αιρεςιμότθτα για τθν φπαρξθ τθσ αναγκαίασ ςτατιςτικισ βάςθσ και
ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ δεικτϊν αποτελεςμάτων (Γεν. 7).
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iv.

Εκ των προτζρων αιρεςιμότθτεσ / κριτιρια ςυμμόρφωςθσ που δεν είναι εφικτό να
ικανοποιθκοφν πλιρωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Κφπρου: ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία
εντάςςεται το κριτιριο ςυμμόρφωςθσ που αφορά ςτθν μείωςθ του κόςτουσ ςφςταςθσ
επιχειριςεων (3.1.α) αφοφ λόγω ςχετικισ πρόνοιασ/δζςμευςθσ ςτο Πνθμόνιο
Χυναντίλθψθσ για οικονομικι ςτιριξθ τθσ Ξφπρου ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ
Πθχανιςμοφ Χτακερότθτασ, θ Ξυπριακι Ξυβζρνθςθ αδυνατεί ςτο άμεςο μζλλον να
προβεί ςε δράςεισ οι οποίεσ κα επιφζρουν μειϊςεισ ςε τζλθ παροχισ δθμόςιων
υπθρεςιϊν (βλ. ςχετικό πίνακα).

Αναλυτικότερα τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ και οι προγραμματιηόμενεσ δράςεισ για
πλιρθ ςυμμόρφωςθ παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ.
Εκ των Ρροτζρων Κακοριςμζνοι όροι για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ
Αναφορικά με τουσ εκ των προτζρων όρουσ που κακορίηονται ςτο Υαράρτθμα V του
Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1305/2013 αναφζρονται τα ακόλουκα όςο αφορά το βακμό
εκπλιρωςθσ τουσ:
3.1 Υρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων: (κοινι αιρεςιμότθτα - βλ. αιρεςιμότθτα 5.1)
4.1 Ξαλζσ Γεωργικζσ και Υεριβαλλοντικζσ Χυνκικεσ: Σι καλζσ γεωργικζσ και
περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ είναι διακζςιμεσ και κα προςδιορίηονται ςτο ΥΑΑ 20142020.
4.2 Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα λιπάςματα και τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα: Σι
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τα λιπάςματα και τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα κα
κακορίηονται ςτο ΥΑΑ 2014-2020. Σι αντίςτοιχζσ οδθγίεσ ζχουν ενςωματωκεί ςτο
εκνικό δίκαιο.
4.3 Άλλα ςχετικά εκνικά πρότυπα: τα ςχετικά υποχρεωτικά πρότυπα όπου υπάρχουν κα
κακορίηονται ςτα προγράμματα
5.1 Ενεργειακι απόδοςθ: (κοινι αιρεςιμότθτα - βλ. αιρεςιμότθτα 4.1)
5.2 Ψομζασ φδρευςθσ: (κοινι αιρεςιμότθτα - βλ. αιρεςιμότθτα 6.1 α)
5.3 Ανανεϊςιμθ ενζργεια: (κοινι αιρεςιμότθτα - βλ. αιρεςιμότθτα 4.3)
6. Ωποδομι δικτφου πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ: (κοινι αιρεςιμότθτα -βλ. αιρεςιμότθτα
2.2)
Σι αιρεςιμότθτεσ που ιςχφουν μόνο για τθν Αγροτικι Ανάπτυξθ παρουςιάηονται ςτον
Υίνακα 3 του Υαραρτιματοσ ΛΛ. Χθμειϊνεται ότι εφόςον προκφπτει θ ανάγκθ για
επικαιροποίθςθ των δεςμεφςεων των αιρεςιμοτιτων 4.1, 4.2, και 4.3 ςφμφωνα με τα
χρονοδιαγράμματα ςχετικϊν Σδθγιϊν ι άλλων ανακεωριςεων τθσ κοινοτικισ ι εκνικισ
νομοκεςίασ, κα γίνονται οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ οι οποίεσ κα αναφζρονται ςτο
Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και κα κοινοποιοφνται ευρζωσ ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ.
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2.4 ΠΛΑΙΙΟ ΕΠΙΔΟΗ
Χε εφαρμογι των υφιςτάμενων κανονιςτικϊν διατάξεων που διζπουν τθν προγραμματικι
περίοδο 2014-2020, για κάκε Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα που υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ
Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ προςδιορίηεται ζνα Υλαίςιο Επίδοςθσ, με ςτόχο τθν
παρακολοφκθςθ τθσ προόδου επίτευξθσ των ςτόχων τουσ.
Ψο Υλαίςιο Επίδοςθσ αποτελείται από δείκτεσ διαφορετικϊν τφπων που τίκενται ςτο
επίπεδο Άξονα Υροτεραιότθτασ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, οι οποίοι ελζγχονται
για τθν πρόοδο ςχετικά με τθν επίτευξι τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ.
Σ ζλεγχοσ για τθν επίτευξθ των δεικτϊν γίνεται δυο φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ
προγραμματικισ περιόδου 2014-2020. Πια φορά, το 2019, μζςω των ςτοιχείων τθσ Ετιςιασ
Ζκκεςθσ Ωλοποίθςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ υλοποίθςθ ζωσ 31/12/2018 και
δεφτερθ φορά, το 2025, μζςω των ςτοιχείων τθσ Ψελικισ Ζκκεςθσ Ωλοποίθςθσ ςτθν οποία
περιλαμβάνεται θ υλοποίθςθ ζωσ τισ 31/12/2023..

Μεκοδολογία διαμόρφωςθσ Ρλαιςίου Επίδοςθσ
Για τθ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων, προςδιορίηονται ορόςθμα επίτευξθσ δεικτϊν ςτο μζςο τθσ
προγραμματικισ περιόδου, το 2018, και ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι, για το τζλοσ τθσ
προγραμματικισ περιόδου, το 2023. Ψα ορόςθμα είναι οι ενδιάμεςοι ςτόχοι για τθν
επίτευξθ του ειδικοφ ςτόχου μιασ προτεραιότθτασ, που εκφράηουν τθν πρόοδο που κα
επιτευχκεί, ςτο πλαίςιο των ςτόχων που ζχουν προςδιοριςτεί για το τζλοσ τθσ περιόδου. Ψο
2019 εξετάηεται θ επίτευξθ των οροςιμων (milestones) που αποτελοφν ενδιάμεςουσ
ςτόχουσ που τίκενται για το 2018 και το 2025 εξετάηεται θ επίτευξθ των ςτόχων (targets)
που τίκενται για το 2023.
Ψο Υλαίςιο Επίδοςθσ κα διαμορφωκεί ςτθ βάςθ των ςχετικϊν Ξατευκυντιριων Γραμμϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Θ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ κα βαςιςκεί ςε μια
ςειρά δεικτϊν, οι οποίοι τίκενται ςτο επίπεδο των Αξόνων Υροτεραιότθτασ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο
Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΨΥΑ), το Ψαμείο Χυνοχισ (Ψ.Χ.), και Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό
Ψαμείο (ΕΞΨ) ι Υροτεραιότθτασ Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ψαμείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (ΕΓΨΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΨΚΑ), θ πρόοδοσ των
οποίων αξιολογείται ςτισ ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ που αναφζρκθκαν ανωτζρω.
Ψόςο τα ορόςθμα όςο και οι ςτόχοι του Υλαιςίου Επίδοςθσ κα πρζπει ςφμφωνα με το
Υαράρτθμα ΛΛ του Ξανονιςμοφ Ξοινϊν Διατάξεων να είναι ρεαλιςτικοί, εφικτοί, ςχετικοί,
ςυνεπείσ με τθ φφςθ και χαρακτιρα του ειδικοφ ςτόχου τθσ προτεραιότθτασ, διαφανείσ, και
επαλθκεφςιμοι. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να περιλαμβάνεται όςο το δυνατόν μικρότεροσ
αρικμόσ δεικτϊν ανά Άξονα Υροτεραιότθτασ, οι οποίοι όμωσ κα καλφπτουν τισ
προτεραιότθτεσ.
Ειδικότερα, οι κατθγορίεσ δεικτϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν είναι: (α) Δείκτεσ εκροϊν, (β)
Σικονομικοί δείκτεσ, (γ) Δείκτεσ Αποτελεςμάτων και (δ) Βαςικά ςτάδια εφαρμογισ.
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Ψο πλαίςιο επίδοςθσ, όπωσ αυτό οριςκεί από τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα, κα
περιλαμβάνει κυρίωσ δείκτεσ εκροϊν και οικονομικοφσ δείκτεσ, ενϊ δείκτεσ αποτελζςματοσ
κα περιλθφκοφν μόνο όπου κρίνεται ςκόπιμο ι/και για προτεραιότθτεσ που κα
ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΞΨ. Βαςικά ςτάδια εφαρμογισ κα χρθςιμοποιθκοφν όπου
δεν αναμζνεται να υπάρχει επίτευξθ εκροϊν ςτο ςτάδιο των οροςιμων. Ειδικότερα:


Για τθ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ των Υρογραμμάτων, που
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΨΥΑ και το Ψ.Χ. χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ εκροϊν,
οικονομικοί δείκτεσ και δείκτεσ που αφοροφν τα βαςικά ςτάδια εφαρμογισ.
Ξατάλλθλοι δείκτεσ αποτελζςματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν περίπτωςθ
όπου κρικεί ότι πρζπει να ενςωματωκοφν ςτα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα.



Για τθ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ των Υρογραμμάτων, που
ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΞΨ, χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ εκροϊν και
οικονομικοί δείκτεσ. Υαράλλθλα, άμεςοι δείκτεσ αποτελζςματοσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν, ςτθν περίπτωςθ που αποτυπϊνουν αποτελζςματα ςτενά
ςυνδεδεμζνα με τουσ ωφελοφμενουσ ι τουσ φορείσ και υπάρχει θ δυνατότθτα
άμεςθσ διάκεςθσ των δεδομζνων και των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.



Για τθ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ του Υρογράμματοσ
που
ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΓΨΑΑ, χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ εκροϊν, οικονομικοί
δείκτεσ και δείκτεσ αποτελζςματοσ που επιλζγονται από το ςφνολο των κοινϊν
δεικτϊν όπωσ ορίηονται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Ε.Ε. για τθν αγροτικι ανάπτυξθ.
Για τα ορόςθμα χρθςιμοποιοφνται τα ςτακερά ποςοςτά, όπωσ αυτά ορίηονται και
πάλιν ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ Ε.Ε. για τθν αγροτικι ανάπτυξθ. Σι ανωτζρω δείκτεσ
κακορίηονται ςτο κοινό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του ΕΓΨΑΑ.



Για τθ διαμόρφωςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ του Υρογράμματοσ που
ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΨΚΑ, χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ εκροϊν, βαςικά
βιματα εφαρμογισ και οικονομικοί δείκτεσ. Σι δείκτεσ εκροϊν κα οριςτοφν με
βάςθ τουσ κοινοφσ δείκτεσ εκροϊν που προςδιορίηονται μζςω εκτελεςτικισ πράξθσ
(ImplementingAct) τθσ Ε.Ε. και ςυνδζονται με τα Πζτρα που περιλαμβάνονται ςτο
Υρόγραμμα. Δείκτεσ αποτελζςματοσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν περίπτωςθ
που κρικεί ότι πρζπει να ενςωματωκοφν ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα.

Χτθν περίπτωςθ που ζνασ Άξονασ Υροτεραιότθτασ/Υροτεραιότθτα χρθματοδοτείται από
περιςςότερα του ενόσ Ψαμεία, ι αφορά ςτθν Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων,
ςτο Υλαίσιο Επίδοςθσ απαιτείται να περιλαμβάνονται δείκτεσ οι οποίοι κα είναι
ςτοχοκετθμζνοι και να παρακολουκοφνται διακριτά ανά Ψαμείο. Σι δείκτεσ για τθν
Υρωτοβουλία για τθν Απαςχόλθςθ των Ρζων κα ςτοχοκετοφνται και κα παρακολουκοφνται
διακριτά.
Αναφορικά με τουσ οικονομικοφσ δείκτεσ κα τεκεί ζνασ δείκτθσ για κάκε άξονα
προτεραιότθτασ ι προτεραιότθτα ΕΕ, ανάλογα του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Σι
δείκτεσ εκροϊν κα επιλεγοφν από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ, από τουσ δείκτεσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων. Θ επιλογι των δεικτϊν εκροϊν του Υλαιςίου Επίδοςθσ
ςτθρίηεται ςτουσ Ξοινοφσ Δείκτεσ Εκροϊν, όπωσ αυτοί περιζχονται ςτα παραρτιματα των
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Ειδικϊν Ξανονιςμϊν των Ψαμείων. Σι εκ των προτζρων αξιολογιςεισ των Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων κα διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ετοιμαςία του πλαιςίου
επίδοςθσ. Χυγκεκριμζνα, οι εκ των προτζρων αξιολογιςεισ των Υρογραμμάτων κα
εξετάςουν τθν καταλλθλότθτα και ρεαλιςτικότθτα των ορόςθμων και ςτόχων που κα
τεκοφν για τον κάκε Άξονα Υροτεραιότθτασ των ΕΥ και να προβοφν ςε ανάλογεσ ειςθγιςεισ
για βελτίωςθ τουσ.
Σ ρόλοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ
( ΓΔ ΕΥΧΑ, πρϊθν Γραφείο Υρογραμματιςμοφ) ωσ Εκνικισ Αρχισ Υρογραμματιςμοφ, αλλά
και ταυτόχρονα ωσ Διαχειριςτικισ Αρχισ των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων, του Ψαμείου Χυνοχισ
και του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Κάλαςςασ και Αλιείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαχρονικά ςτενι
ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Ψαμείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ, τόςο ςτο ςτάδιο του προγραμματιςμοφ όςο και τθσ υλοποίθςθσ των
Υρογραμμάτων, διαςφαλίηει τθ ςυνζπεια ςτθν επιλογι των δεικτϊν και τον κακοριςμό των
ορόςθμων και ςτόχων ςτα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα.
Ειδικότερα, για τα Υρογράμματα που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΨΥΑ, ΕΞΨ και ΨΑ θ
ΓΔ ΕΥΧΑ κα αναπτφξει το ςφςτθμα δεικτϊν ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
Ενδιάμεςουσ Φορείσ.

Μθχανιςμόσ Ραρακολοφκθςθσ του Ρλαιςίου Επίδοςθσ
Θ παρακολοφκθςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ προχποκζτει τθν άμεςθ τροφοδότθςθ ενόσ
ςυςτιματοσ με τα αναγκαία δεδομζνα, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ παρακολοφκθςθ
τθσ προόδου επίτευξθσ των επιμζρουσ ςτόχων, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο ςφςτθμα
δεικτϊν των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων. Ψο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του Υλαιςίου
Επίδοςθσ διαμορφϊνεται ςε ςυνζργεια με τουσ κεματικοφσ ςτόχουσ που αποτυπϊνονται
ςτθ Χυμφωνία Εταιρικισ Χχζςθσ και εξειδικεφονται ςτα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα,
κακϊσ και τθ χρθματοδοτικι κατανομι ςε αυτοφσ.
Βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν παρακολοφκθςθ του Υλαιςίου Επίδοςθσ αποτελοφν θ
φπαρξθ κατάλλθλων και αξιόπιςτων ςτοιχείων με ζμφαςθ ςτθ ςυςτθματικι ςυλλογι
ςτοιχείων ςε επίπεδο ζργου, Κεματικοφ ςτόχου και Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και θ
άμεςθ τροφοδότθςθ του ςυςτιματοσ με τα αναγκαία δεδομζνα για τθν παρακολοφκθςθ
και αξιολόγθςθ.
Ξφρια πθγι για τθν τροφοδότθςθ του ςυςτιματοσ δεικτϊν με τα κατάλλθλα δεδομζνα,
αποτελοφν θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ και το ςυνδεδεμζνο με αυτι Σλοκλθρωμζνο
Υλθροφοριακό Χφςτθμα. Χυγκεκριμζνα, υπάρχει ιδθ ςτθν τρζχουςα προγραμματικι
περίοδο, μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ τθσ απόδοςθσ των Δεικτϊν ςτο πλαίςιο του
Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ (ΣΥΧ). Ψο ΣΥΧ λειτουργικά περιλαμβάνει
αυτοτελι υποςυςτιματα για τισ ενότθτεσ Υρογραμματιςμόσ, Ζνταξθ / Ψροποποίθςθ,
Υαρακολοφκθςθ, Ζλεγχοι, Επαλθκεφςεισ και Επιςκοπιςεισ, Χρθματορροζσ και ζχει τθ
δυνατότθτα επικοινωνίασ με τθν εφαρμογι SFC2007 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ψο ςφςτθμα
υποςτθρίηει όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ δθλαδι Διαχειριςτικι Αρχι, Ενδιάμεςουσ
Φορείσ, Αρχι Υιςτοποίθςθσ, Αρχι Ελζγχου και Δικαιοφχουσ. Χτο ΣΥΧ καταγράφεται μεταξφ
άλλων θ ςυνειςφορά των διαφόρων Ωπουργείων/Ψμθμάτων με τθ μορφι των εξαμθνιαίων
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Δελτίων Υαρακολοφκθςθσ των Ζργων/Χχεδίων τουσ που ςυμπεριλαμβάνουν ξεχωριςτι
ενότθτα για τθν πρόοδο των δεικτϊν. Χτο παρόν ςτάδιο όμωσ, τα ςτοιχεία που αφοροφν
ςτθν πρόοδο των Δεικτϊν του κάκε ζργου και ςε επίπεδο Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
ςυλλζγονται με το χζρι. Χτα πλαίςια προετοιμαςίασ για τθ προγραμματικι περίοδο 20142020 αναμζνεται ο εκςυγχρονιςμόσ και θ αναβάκμιςθ του ΣΥΧ ζτςι ϊςτε τα ςτοιχεία που
αφοροφν ςτθν πρόοδο των δεικτϊν του κάκε Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ να
ςυλλζγονται αυτόματα από το Χφςτθμα και να τυγχάνουν άμεςθσ παρακολοφκθςθσ.
Επιπρόςκετα, θ πρόοδοσ τθσ επίδοςθσ των δεικτϊν παρακολουκείται και ςτο πλαίςιο τθσ
ετοιμαςίασ των Ετιςιων Εκκζςεων, για κάκε Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα. Σι Ετιςιεσ
Εκκζςεισ εξετάηονται και εγκρίνονται από τα μζλθ των Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, πριν τθν επίςθμθ υποβολι τουσ προσ τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπισ για ζγκριςθ, διαδικαςία θ οποία κα ςυνεχίςει να υφίςταται και για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του Υλαιςίου Επίδοςθσ αποτελεί ευκφνθ τθσ Εκνικισ Αρχισ
Υρογραμματιςμοφ, των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και των
αντίςτοιχων Επιτροπϊν Υαρακολοφκθςθσ. Σ μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ του Υλαιςίου
Επίδοςθσ όπωσ αναφζρεται πιο πάνω κα επιτρζπει τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ τθσ
επίτευξθσ των ορόςθμων και των ςτόχων και κα εντοπίηονται ζγκαιρα τυχόν προβλιματα ςε
κζματα απόδοςθσ και αποκλίςεων από τουσ κακοριςμζνουσ ςτόχουσ, για άμεςθ
αντιμετϊπιςθ τουσ με τισ ανάλογεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. Ειδικότερα:
Θ επίτευξθ των οροςιμων και των ςτόχων αξιολογείται λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ
δείκτεσ που περιλαμβάνονται ςτο Υλαίςιο Επίδοςθσ ςε επίπεδο Άξονα Υροτεραιότθτασ
/Υροτεραιότθτασ. Χτισ περιπτϊςεισ Αξόνων Υροτεραιότθτασ / Υροτεραιοτιτων που
αφοροφν περιςςότερα του ενόσ Ψαμείου, θ επίτευξθ των οροςιμων και των ςτόχων
αξιολογείται ξεχωριςτά, ανά Ψαμείο.
Ζνασ Άξονασ Υροτεραιότθτασ/Υροτεραιότθτα κεωρείται ότι ζχει επιτφχει τα ορόςθμα ι
τουσ ςτόχουσ αν όλοι οι δείκτεσ που περιλαμβάνονται ςτο Υλαίςιο Επίδοςθσ ζχουν επιτφχει
τουλάχιςτον το 85% τθσ τιμισ του οροςιμου ςτο τζλοσ του 2018 ι τουλάχιςτον το 85%τθσ
τιμισ του ςτόχου το 2023.
Ζνασ Άξονασ Υροτεραιότθτασ/Υροτεραιότθτα κεωρείται ότι ζχει αποτφχει ςτθν επίτευξθ
των ορόςθμων ι των ςτόχων όταν δφο ι περιςςότεροι δείκτεσ του ζχουν αποτφχει ςοβαρά
ςτθν επίτευξθ των οροςιμων,, με εξαίρεςθ τουσ δείκτεσ αποτελζςματοσ, αποτυγχάνοντασ
να καλφψουν τουλάχιςτον 65% τθσ τιμισ των οροςιμων για το 2018 ι αποτυγχάνοντασ να
καλφψουν τουλάχιςτον 65% τθσ τιμισ του ςτόχου για το 2023.
Χτθν περίπτωςθ τθσ αποτυχίασ επίτευξθσ των οροςιμων ι των ςτόχων ςτο τζλοσ τθσ
προγραμματικισ περιόδου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ξανονιςμοφ Γενικϊν Διατάξεων
(Άρκρα 20, 21, 22,86και 87 κακϊσ και Υαράρτθμα II) ςχετικά με τθ μζκοδο εφαρμογισ του
Υ.Ε.
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2.5 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΡΦΨΝ ΠΟΤ ΕΜΠΛΕΚΟΝΣΑΙ
ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΣΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013 το Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου των
Διαρκρωτικϊν Ψαμείων (ΕΨΥΑ, ΕΞΨ) και του Ψαμείου Χυνοχισ ιταν παρόμοιο με το Χφςτθμα
Διαχείριςθσ και Ελζγχου του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Αλιείασ ενϊ όςον αφορά το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ίςχυαν ξεχωριςτζσ οργανωτικζσ ρυκμίςεισ και
διαδικαςίεσ οι οποίεσ περιγράφονταν ςτο Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.
Πε βάςθ μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των Αρχϊν που
εμπλζκονται ςτθν διαχείριςθ και τον ζλεγχο των Υρογραμμάτων τθσ περιόδου 2007-2013
για τα Διαρκρωτικά Ψαμεία (ςτο πλαίςιο τθσ Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ) προζκυψε ότι θ
ςτελζχωςθ των Ενδιάμεςων Φορζων και των Δικαιοφχων γίνεται από ανκρϊπινο δυναμικό
υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ, το οποίο διεκπεραιϊνει εςωτερικά τισ εργαςίεσ
διαχείριςθσ (όπωσ αποδεικνφεται και από τον περιοριςμζνο αρικμό εξωτερικϊν
ςυμβοφλων) και παρά τθ ςχετικι ζλλειψθ προθγοφμενθσ εμπειρίασ διαχείριςθσ
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και ζργων, δεν διαπιςτϊκθκαν ιδιαίτερα
προβλιματα ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Ξάποιεσ αδυναμίεσ εντοπίςτθκαν ςτουσ
Φορείσ Διαχείριςθσ Χχεδίων Χορθγιϊν, λόγω ανεπαρκοφσ εφαρμογισ των τεκζντων όρων
των Χχεδίων Χορθγιϊν κατά τθν εκτζλεςθ τουσ και λόγω περίλθψθσ όρων ςτα Χχζδια
Χορθγιϊν που επζτρεπαν διάφορεσ ερμθνείεσ. Σι αδυναμίεσ αυτζσ ξεπεράςτθκαν με τθν
εμπλοκι τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ.
Ψο κείμενο κζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ξφπρο αναγνωρίηει τθν καλι
λειτουργία του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ περιόδου 2007-2013 και προτείνει
όπωσ το Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου τθσ περιόδου 2014-2020 δομθκεί ςτα
επιτεφγματα τθσ περιόδου 2007-2013. Υαράλλθλα, όμωσ, εντοπίηει και κάποια προβλιματα
ι/και κινδφνουσ ωσ ακολοφκωσ:


Αργι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για παρεμβάςεισ του ΕΞΨ, που χριηει
βελτίωςθσ κακόςον λόγω τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ απαιτοφνται γριγορεσ
ενζργειεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων.



Ξίνδυνοσ κακυςτεριςεων ςε τομείσ όπωσ Ζρευνα, Ψεχνολογικι Ανάπτυξθ
καιΞαινοτομία όπου απαιτείται ενίςχυςθ τθσ εταιρικότθτασ και ζγκαιρθ και
ουςιαςτικι εμπλοκι φορζων, αρχϊν και υπθρεςιϊν ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ
(πχ ζξυπνθ εξειδίκευςθ).

Χτο επίπεδο των Δικαιοφχων, διαπιςτϊκθκαν επίςθσ οριςμζνεσ αδυναμίεσ ειδικότερα ςτθν
εφαρμογι των διαδικαςιϊν και εγκυκλίων (Ξατευκυντιριων Γραμμϊν).Σι κακυςτεριςεισ
παρουςιάςτθκαν είτε κατά τθν προετοιμαςία – ωρίμανςθ των ζργων τουσ είτε κατά τθν
εκτζλεςθ (πχ χοριγθςθ πολεοδομικϊν αδειϊν, αδειϊν οικοδομισ κλπ), ωσ αποτζλεςμα των
γραφειοκρατικϊν και πολφπλοκων διαδικαςιϊν.
Από τα ευριματα των επαλθκεφςεων και ελζγχων προζκυψε επίςθσ αδυναμία ςε
οριςμζνουσ φορείσ, ιδιαίτερα φορείσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατά τθν υλοποίθςθ
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καταςκευαςτικϊν ζργων, όπου
καταςκευαςτικά ςυμβόλαια.

παρατθρικθκε

μεγάλοσ

αρικμόσ

αλλαγϊν

ςτα

Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ εμπειρίεσ τθσ περιόδου 2007-2013 ο ςχεδιαςμόσ των ςυςτθμάτων
για τθν περίοδο 2014-2020, κα γίνει με βάςθ τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ, οι οποίεσ
παρουςιάηονται πιο κάτω ανά Ψαμείο:
Δομζσ:
Βαςικόσ ςτόχοσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 παραμζνει θ εξαςφάλιςθ
αποτελεςματικισ διαχείριςθσ των Υρογραμμάτων. Ειδικι μζριμνα κα λθφκεί ϊςτε θ
μείωςθ ςτελζχωςθσ του δθμόςιου τομζα να μθν επθρεάςει τθ διαχειριςτικι ικανότθτα
Ενδιάμεςων Φορζων και Δικαιοφχων.
Σι οριςμοί τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και τθσ Αρχισ Υιςτοποίθςθσ κα γίνουν με Απόφαςθ
του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου και ςτθ ςυνζχεια κα κοινοποιθκοφν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
πριν από τθν υποβολι τθσ πρϊτθσ αίτθςθσ ενδιάμεςθσ πλθρωμισ προσ τθν Επιτροπι. Σι
οριςμοί των Αρχϊν κα βαςιςτοφν ςε ζκκεςθ και γνϊμθ τθσ Αρχισ Ελζγχου ωσ ανεξάρτθτου
ελεγκτικοφ φορζα που αξιολογεί τθ ςυμμόρφωςθ των αρχϊν αυτϊν προσ τα κριτιρια που
αφοροφν το περιβάλλον εςωτερικοφ ελζγχου, τθ διαχείριςθ των κινδφνων, τισ
δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ και ελζγχου και τθν παρακολοφκθςθ όπωσ ορίηονται ςτισ
Ξοινοτικζσ Διατάξεισ. Θ Αρχι Ελζγχου, διακζτει τθν απαραίτθτθ ελεγκτικι ικανότθτα, είναι
ανεξάρτθτθ από τθ Διαχειριςτικι Αρχι και από τθν Αρχι Υιςτοποίθςθσ και επιτελεί το ζργο
τθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τα διεκνϊσ αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα.
Για τα Ψαμεία τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ (ΕΨΥΑ, ΕΞΨ, ΨΧ) Διαχειριςτικι Αρχι κα παραμείνει θ
Γενικι Διεφκυνςθ Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων, Χυντονιςμοφ και Ανάπτυξθσ, Αρχι
Υιςτοποίθςθσ κα παραμείνει το Γενικό Οογιςτιριο του Ξράτουσ και Αρχι Ελζγχου κα
παραμείνει θ Ωπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου.
Χτο παρόν ςτάδιο αξιολογοφνται οι ανάγκεσ για προςωπικό των Φορζων Διαχείριςθσ και
Ελζγχου των Υρογραμμάτων ςτθ βάςθ του είδουσ ζργων που προωκοφνται για ζνταξθ και
ςτθ βάςθ των εμπειριϊν τθσ Υρογραμματικι Υεριόδου2007-2013.
Υαράλλθλα
αξιολογοφνται οι δομζσ διαχείριςθσ των Ψαμείων και γίνεται προςπάκεια απλοποίθςθσ του
ςυςτιματοσ μζςω τθσ αφαίρεςθσ παράλλθλων δομϊν και μείωςθ των εμπλεκόμενων
αρχϊν και διαδικαςιϊν (π.χ. με το Εκνικό ςφςτθμα επαλθκεφςεων και πλθρωμϊν) οι οποίεσ
δεν προςφζρουν οποιαδιποτε προςτικζμενθ αξία, αλλά δθμιουργοφν πρόςκετο διοικθτικό
φόρτο.
Υαράλλθλα, κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 είναι αναγκαίο να δοκεί ζμφαςθ
ςτθν ενίςχυςθ των δομϊν εκείνων που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο
παρεμβάςεων ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει εμπειρία με βάςθ όςα υλοποιικθκαν ςε
προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ όπωσ π.χ. παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ
κλιματικισ αλλαγισ.
Θ αναγκαία μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε όςουσ τομείσ κρικεί απαραίτθτο κα εξαςφαλιςτεί
μζςω των ακόλουκων ενδεικτικϊν ενεργειϊν οι οποίεσ κα υλοποιοφνται κακ’ όλθ τθ
διάρκεια εκτζλεςθσ των Υρογραμμάτων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ κατά τα ζτθ 2014-2015. Σι
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πρϊτεσ δράςεισ κα αναλθφκοφν πριν το τζλοσ του 2014 με εντατικοποίθςθ των δράςεων
κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2015. Χτθ ςυνζχεια κα γίνεται επαναξιολόγθςθ των αναγκϊν
για εκπαίδευςθ και ενίςχυςθ ςε εξαμθνιαία βάςθ μζςω τθσ ςυνεχισ επαφισ με όλουσ τουσ
φορείσ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ αξιολόγθςθσ των ευρθμάτων των ελζγχων και επαλθκεφςεων
τθσ ΔΑ:


Χυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, υλοποίθςθσ, διαχείριςθσ και
παρακολοφκθςθσ των ζργων εκείνων των φορζων οι οποίοι διακζτουν τθ
μεγαλφτερθ ςυνάφεια και τεχνογνωςία με τα ςχετικά αντικείμενα. Εντατικοποίθςθ
επίςθσ τθσ χριςθσ εξωτερικϊν αξιολογθτϊν ςε ζργα όπου απαιτείται ιδιαίτερθ
τεχνογνωςία π.χ. ζργα Ε&Ψ και Ξαινοτομίασ. *Αξιολόγθςθ τθσ ανάγκθσ ανά
πρόςκλθςθ]



Εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, των Φορζων Διαχείριςθσ ι/και
των φορζων υλοποίθςθσ ςε όςεσ περιπτϊςεισ κακίςταται αναγκαίο και ιδιαίτερα
κατά τθν προετοιμαςία των παρεμβάςεων αλλά και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
παρεμβάςεων ςε τομείσ όπου εντοπίηονται ιδιαίτερεσ αδυναμίεσ (π.χ. διαχείριςθ
ςυμβάςεων) *εντατικά τζλοσ 2014-πρϊτο τρίμθνο 2015 και επαναξιολόγθςθ ςτθ
ςυνζχεια].



Οιψθ εξωτερικισ τεχνικισ βοικειασ κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ ζργων, ι/και
υλοποίθςθσ – παρακολοφκθςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν και
ιδιαίτερα τεχνικισ βοικειασ με πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα
μεγάλα ζργα. [ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα προςκλιςεων για υποβολι
προτάςεων για μεγάλα ζργα]



Λδιαίτερα ςε φορείσ διαχείριςθσ Χχεδίων Χορθγιϊν κα αξιοποιθκοφν πόροι Ψεχνικισ
Βοικειασ για ενδυνάμωςθ και επάνδρωςθ τουσ ιδιαίτερα όπου οι εμπλεκόμενοι
φορείσ κα διαχειριςτοφν τζτοιου είδουσ παρεμβάςεισ για πρϊτθ φορά (π.χ. ςτον
τομζα κλιματικισ αλλαγισ). *ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα τθσ ζγκριςθσ των νζων
χεδίων και τθσ ζκδοςθσ προςκλιςεων]



Χυνζχιςθ και ενδυνάμωςθ του κεςμοφ του «Help Desk» ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι για
επίλυςθ προβλθμάτων και αδυναμιϊν των φορζων υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ
κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ των Υρογραμμάτων. *ςυνεχιηόμενο]

Αναφορικά με το ΕΓΨΑΑ, ζχει κακοριςτεί ωσ Διαχειριςτικι Αρχι του Υρογράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020, το Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και
Υεριβάλλοντοσ το οποίο κα εκτελεί τισ αρμοδιότθτεσ που προκφπτουν από το άρκρο 66 του
Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1305/2013. Σι αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ κα κακορίηονται με λεπτομζρεια με απόφαςθ του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου. Ωσ
διαπιςτευμζνοσ οργανιςμόσ πλθρωμϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 7 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ)
αρικ. 1306/2013 κα ενεργεί ο Ξυπριακόσ Σργανιςμόσ Αγροτικϊν Υλθρωμϊν (ΞΣΑΥ).
Ψο Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ και ο ΞΣΑΥ διακζτουν
ςθμαντικι εμπειρία ςτθν διαχείριςθ και εφαρμογι ςυγχρθματοδοτοφμενων
Υρογραμμάτων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ αφοφ κατζχουν τουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ από το
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2004 (Ψο Ψμιμα Γεωργίασ υπάγεται ςτο Ωπουργείο Γεωργίασ). Σι εμπειρίεσ που
αποκτικθκαν κατά το διάςτθμα αυτό κα αξιοποιθκοφν ϊςτε να βελτιωκεί περαιτζρω θ
διαχείριςθ, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ του Υρογράμματοσ. Σ φορζασ πιςτοποίθςθσ
κατά τθν ζννοια του άρκρου 9 του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) αρικ. 1306/2013 επιλζγεται με ανοικτό
διαγωνιςμό.
Ψα δφο κεντρικά όργανα (Ωπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Υόρων και Υεριβάλλοντοσ και
ΞΣΑΥ) ανακζτουν μζροσ των αρμοδιοτιτων τουσ ςε ειδικζσ μονάδεσ που κρίνονται
κατάλλθλεσ για τθν εφαρμογι των μζτρων. Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020
αναμζνεται να λειτουργιςουν ωσ Πονάδεσ Εφαρμογισ οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: Ψομζασ
Εξουςιοδότθςθσ Υλθρωμϊν Ψμιματοσ Γεωργίασ, Πονάδα Εφαρμογισ Σργανιςμοφ
Υλθρωμϊν, Ψμιμα Δαςϊν, Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Ωπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου,
Βιομθχανίασ και Ψουριςμοφ.
Ανκρϊπινο Δυναμικό:
Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 κα διαςφαλιςκεί θ αναγκαία διοικθτικι
ικανότθτα που απαιτείται για τθν εφαρμογι των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, κακϊσ
και θ διακεςιμότθτα των ανκρωπίνων πόρων τόςο των Φορζων Διαχείριςθσ, όςο και των
Φορζων Εφαρμογισ, παρά τθν μείωςθ του αρικμοφ των ςτελεχϊν του Δθμόςιου Ψομζα.
Τπωσ αναφζρεται ςτθ ςχετικι πρόνοια του Πνθμονίου Χυναντίλθψθσ, οι αρμόδιεσ αρχζσ
κα διαςφαλίςουν ότι θ κεςμικι ικανότθτα για τθν εφαρμογι των ςθμερινϊν και
μελλοντικϊν Υρογραμμάτων βελτιϊνεται και οι κατάλλθλοι ανκρϊπινοι πόροι των
Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των φορζων υλοποίθςθσ κα είναι διακζςιμοι. Αυτό κα
επιτευχκεί είτε μζςω τθσ αγοράσ υπθρεςιϊν αξιοποιϊντασ πόρουσ τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ,
είτε μζςω τθσ μετακίνθςθσ προςωπικοφ από άλλουσ φορείσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το
μόνιμο και ζκτακτο προςωπικό που εμπλεκόταν ςτθ διαχείριςθ και ζλεγχο των
Διαρκρωτικϊν Ψαμείων και Ψαμείου Χυνοχισ κατά το 2012 (ιςοδφναμα πλιρουσ
απαςχόλθςθσ τα οποία δεν διαφοροποιικθκαν ιδιαίτερα κατά το 2013) ανερχόταν ςε 133
περίπου άτομα, εκ των οποίων το προςωπικό τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ανερχόταν ςε 20
περίπου άτομα.[θ ςτελζχωςθ των φορζων που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ αναμζνεται να
ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2014+. Τςον αφορά τθν Αρχι Ελζγχου αυτι κα ενιςχυκεί
μζςω αγοράσ υπθρεςιϊν μετά το 2016 διότι τα πρϊτα δφο χρόνια τθσ Υρογραμματικισ
Υεριόδου αναμζνεται ότι θ απαιτοφμενθ εργαςία ελζγχου κα είναι περιοριςμζνθ και κα
επικεντρϊνεται ςε ελζγχουσ ςυςτιματοσ. Επομζνωσ δε κα είναι απαραίτθτθ θ πρόςκετθ
ςτελζχωςθ τθσ Ωπθρεςίασ για κάλυψθ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν τα πρϊτα χρόνια 2014-15.
Πετά το 2016 κα προκφψουν πιο εντατικοί ζλεγχοι πράξεων επομζνωσ θ αγορά υπθρεςιϊν
κα απαραίτθτθ.
Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, των
Φορζων Διαχείριςθσ και των Δικαιοφχων ςε κζματα διοίκθςθσ, διαδικαςιϊν και διαχείριςθσ
ζργων και Χχεδίων Χορθγιϊν, αλλά και ςε ειδικότερα κζματα που άπτονται των
ζργων/δράςεων που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο του κάκε Υρογράμματοσ και διαδικαςίεσ
ςτισ οποίεσ εντοπίηονται αδυναμίεσ μζςω των ευρθμάτων επαλθκεφςεων και ελζγχων.
Θ εκπαίδευςθ αυτι θ οποία κα διεξάγεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων και κα είναι είτε οριηόντια, καλφπτοντασ όλο το φάςμα των διαδικαςιϊν,
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είτε κα εξειδικεφεται ςε ςτοχευόμενεσ διαδικαςίεσ και φορείσ, αποτελεί τον κεντρικό άξονα
για τθ διατιρθςθ του ικανοποιθτικοφ επιπζδου διοικθτικισ ικανότθτασ ςτουσ Φορείσ
Διαχείριςθσ και Ελζγχου, ενϊ μζςω των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και με τον ςυντονιςμό
τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και Φορζων Διαχείριςθσ κακϊσ και άλλων φορζων με ευκφνθ για
τθν επαλικευςθ και ζλεγχο των Υρογραμμάτων, κα επιδιωχκεί θ ςυνεχισ ανταλλαγι
εμπειριϊν, θ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν και θ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ι/και
κινδφνων που ενδεχομζνωσ κα ανακφψουν κατά τθν υλοποίθςθ. [για χρονοδιάγραμμα
βλζπετε κείμενο πιο πάνω ςε ςχζςθ με μεταφορά τεχνογνωςίασ]
Ειδικότερα για το ΕΓΨΑΑ, ιδιαίτερθ βαρφτθτα ζχει δοκεί ςτθν βελτίωςθ των γνϊςεων του
εμπλεκόμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ με τα κζματα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του
Υρογράμματοσ ςτθ βάςθ του Ξοινοφ Υλαιςίου Υαρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ. Σι
θμερίδεσ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ για τα κζματα αυτά ςτο αρμόδιο προςωπικό κα
ςυνεχίςουν να πραγματοποιοφνται και ςτθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
Αναφζρεται ενδεικτικά θ διοργάνωςθ ςε τακτικι βάςθ (τουλάχιςτον 2 φορζσ ετθςίωσ)
θμερίδων για τθν αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ (Focus Group για τθν αξιολόγθςθ).
Υαράλλθλα τα ςεμινάρια για τθ βελτίωςθ των διοικθτικϊν ικανοτιτων των υπθρεςιϊν που
εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι του Υρογράμματοσ είναι ςυνεχισ (ανάπτυξθ ικανοτιτων
διοίκθςθσ, θγεςίασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ, ςυνεργαςία ςε ομάδεσ, καλι γνϊςθ ευρωπαϊκϊν
κεμάτων κλπ).
Θ προςπάκεια για τθ βελτίωςθ των διοικθτικϊν ικανοτιτων των Σμάδων Ψοπικισ Δράςθσ
(ΣΨΔ) αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και να εντακεί ακόμθ περιςςότερο αφοφ αναγνωρίηεται ότι
θ επιτυχισ υλοποίθςθ του Leader εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τισ διοικθτικζσ ικανότθτεσ
των ΣΨΔ.
Ξατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο, απαιτείται να λθφκεί ειδικι μζριμνα όςον αφορά τθν
υποςτιριξθ των φορζων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, οι οποίοι παρουςιάηουν προβλιματα
λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ και τθσ ανεπάρκειασ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, του
κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ που κα μποροφςε να εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ
προγραμμάτων και ζργων, ιδιαίτερα υπό το πρίςμα του νζου ρόλου που καλοφνται να
διαδραματίςουν οι μονάδεσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςχετικά με τθν τοπικι ανάπτυξθ ςε
περιοχζσ τθσ υπαίκρου, ςε αςτικζσ περιοχζσ και ςε περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ
τθσ χϊρασ. Χτο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ
ικανότθτασ των φορζων οι οποίοι κα εμπλακοφν ςτθ υλοποίθςθ ζργων ςτον τομζα τθσ
ανάπτυξθσ μζςω τοπικϊν πρωτοβουλιϊν, τομζασ ςτον οποίο παρουςιάςτθκε υςτζρθςθ
κατά το παρελκόν. Θ ζμφαςθ αυτι περιλαμβάνει τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ
του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ που εμπλζκεται ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ –
παρακολοφκθςθ των παρεμβάςεων, παράλλθλα με τθ χριςθ πόρων τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ
για τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία των φορζων αυτϊν προκειμζνου να εμπλακοφν ςτισ
διαδικαςίεσ εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων/Υρογραμμάτων.
Επιπρόςκετα, όςον αφορά τθν εφαρμογι τθσ πρωτοβουλίασ LEADER (CLLD), κατά τθν
τρζχουςα προγραμματικι περίοδο παρατθρικθκε πολυπλοκότθτα ςτισ διαδικαςίεσ με
επακόλουκο κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ. Αναγνωρίηοντασ το πρόβλθμα αυτό, κα
εξεταςτοφν οι μθχανιςμοί διαχείριςθσ και ελζγχου και κα απλοποιθκοφν ςτθ βάςθ των
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νζων κανονιςμϊν κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020. Ψα ςτελζχθ των Σμάδων
Ψοπικισ Δράςθσ κα ζχουν ςυνεχι εκπαίδευςθ αναφορικά με τισ υποχρεϊςεισ τουσ ωσ
Πονάδα Εφαρμογισ και ο ρόλοσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ κα αφορά μόνο
δευτεροβάκμιουσ ελζγχουσ. Πε τον τρόπο αυτό αναμζνεται να επιλυκοφν οι αδυναμίεσ
που παρουςιάςτθκαν κατά τθν εφαρμογι του Άξονα 4 του ΥΑΑ 2007-2013.
Για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ κα αξιοποιθκεί ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό το
μζτρο «Ψεχνικι Ωποςτιριξθ» κακϊσ και οι δυνατότθτεσ που προςφζρει το Εκνικό Αγροτικό
Δίκτυο μζςω τθσ δικτφωςθσ του με άλλα Ξράτθ Πζλθ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τθν
Αγροτικι Ανάπτυξθ (διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν)
Ενθμερωτικά αναφζρεται ότι θ ειδικι μονάδα του Ωπουργείου που κα αςκεί τα
ςυντονιςτικά κακικοντα που προκφπτουν από τθν Διαχείριςθ του ΥΑΑ κα απαςχολεί 6
υπαλλιλουσ οι οποίοι κα υποβοθκοφνται από τα αντίςτοιχα Ψμιματα του Ωπουργείου
(Ψμιμα Γεωργίασ, Ψμιμα Δαςϊν) ι και άλλεσ Ωπθρεςίεσ ανάλογα με το κζμα. Ψο προςωπικό
του ΞΣΑΥ αρικμεί 238 υπαλλιλουσ.
Χθμειϊνεται ότι, το προςωπικό που εμπλζκεται ςτθ διαχείριςθ και ζλεγχο όλων των
Ψαμείων ςε διάφορουσ φορείσ είναι ζμπειρο τεχνικό και προςοντοφχο προςωπικό ανάλογα
με τα κακικοντα που επιτελεί (π.χ. επαγγελματίεσ λογιςτζσ, μθχανικοί, οικονομολόγοι,
λειτουργοί εργαςίασ και διοικθτικοί λειτουργοί).
υςτιματα και Εργαλεία Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου:
Χχεδιάηονται οι αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτα Χυςτιματα Διαχείριςθσ και Ελζγχου ςτο πλαίςιο του
νζου κανονιςτικοφ πλαιςίου και περεταίρω εξορκολογιςμοφ τουσ για όλα τα ΕΔΕΨ. Σι
αλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν:


Αναγκαίεσ απλουςτεφςεισ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου με τθν
αφαίρεςθ πολλαπλϊν παράλλθλων επιπζδων φορζων και ελζγχου και
επικεντρϊνοντασ διαδικαςίεσ ςε φορείσ με τθν αντίςτοιχθ κατάρτιςθ, εμπειρία και
ςτελζχωςθ (π.χ. δθμιουργϊντασ Ξεντρικό Φορζα Ψεχνικϊν Επαλθκεφςεων και
Ξεντρικό Φορζα Διοικθτικϊν Επαλθκεφςεων). Σι δφο αυτοί φορείσ κα καταρτίηουν
κατάλλθλα εργαλεία προσ χριςθ από φορείσ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων τα
οποία κα ενιςχφςουν τθν διοικθτικι ικανότθτα τουσ και κα βοθκιςουν ςτθν
πρόλθψθ των λακϊν και ευρθμάτων.



Ενδυνάμωςθ των διαδικαςιϊν εκ των προτζρων επαλικευςθσ και ενδυνάμωςθσ τθσ
διοικθτικισ ικανότθτασ των Δικαιοφχων ϊςτε να μειωκοφν οι εκ των υςτζρων
επαλθκεφςεισ οι οποίεσ να διενεργοφνται ςε δειγματολθπτικι βάςθ ςτα πλαίςια
εφαρμογισ μοντζλου αξιολόγθςθσ κινδφνων.



Ψυποποίθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν και αφετζρου τθ βελτίωςθ του ΣΥΧ ϊςτε να
καταςτεί χρθςτικότερο και απλοφςτερο με δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ
ςτοιχείων από τουσ δικαιοφχουσ ζργων Χχεδίων Χορθγιϊν. Υαράλλθλα κα
διερευνθκεί θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ αιτιςεων ςτα πλαίςια
Χχεδίων Χορθγιϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ επιμζρουσ ςυςτθμάτων των Φορζων
Διαχείριςθσ Χχεδίων Χορθγιϊν ι και τθν τυποποίθςθ των ςτοιχείων που
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υποβάλλονται από τουσ Δικαιοφχουσ (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλζπε Ψμιμα
4.1 τθσ ΧΕΧ).
Θ Διαχειριςτικι Αρχι κα κζςει ςε εφαρμογι αποτελεςματικά και αναλογικά μζτρα
καταπολζμθςθσ τθσ απάτθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ εντοπιςκζντεσ κινδφνουσ που
προζκυψαν από τισ διαδικαςίεσ επαλθκεφςεων και ελζγχων. Χτα πλαίςια αυτά κα
διεξαχκεί εκπαιδευτικό εργαςτιριο με πρωτοβουλία τθσ ΕΕ και του OLAFγια χριςθ των
εργαλείων που ζχουν αναπτυχκεί (ARACHNETool) και κα γίνει ςυντονιςμόσ με τισ αρμόδιεσ
Ωπθρεςίεσ του Ξράτουσ που ζχουν τθν ευκφνθ για τθν πρόλθψθ, εντοπιςμό και χειριςμό
παρατυπιϊν, προσ ανάπτυξθ των μζτρων αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων και τθν ανάπτυξθ
τθσ ςτρατθγικισ τθσ ΔΑ. Θ χριςθ του εργαλείου αυτοφ που αναπτφχκθκε με πρωτοβουλία
τθσ ΕΕ αναμζνεται να αξιολογθκεί ςε πιλοτικι βάςθ με δεδομζνα τθσ τρζχουςασ
Υρογραμματικισ Υεριόδου μζχρι το τζλοσ του 2014 / αρχζσ του 2015.
Θ λιψθ μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ υποςτθρίηεται από τθν χριςθ
των πόρων που είναι διακζςιμοι ςτο πλαίςιο τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ κάκε Ψαμείου10. Χτο
πλαίςιο τθσ Ψεχνικισ Βοικειασ είναι αναγκαία θ υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ των
φορζων
που
εμπλζκονται
ςτθν
υλοποίθςθ
των
Επιχειρθςιακϊν
Υρογραμμάτων/Υρογραμμάτων, μζςω εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τουσ ι τθσ παροχισ
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ για μία ςειρά κζματα όπωσ είναι θ κζςπιςθ
ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων και χρονικϊν οροςιμων για τθν εφαρμογι των
Υρογραμμάτων, θ ενδυνάμωςθ των κριτθρίων επίτευξθσ ςτόχων / αποτελζςματοσ, ζναντι
τθσ ωριμότθτασ / απορρόφθςθσ, θ παροχι οριηόντιασ υποςτιριξθσ των Δικαιοφχων από
Φορείσ Διαχείριςθσ (help desks, επιτόπου υποςτιριξθ, εκπαίδευςθ κλπ), θ εκπαίδευςθ των
Φορζων Διαχείριςθσ ςτισ απαιτιςεισ των νζων εργαλείων παρακολοφκθςθσ και ελζγχου, θ
υποςτιριξι τουσ κατά περίπτωςθ για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων παρεμβάςεων, θ
χριςθ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε όςεσ περιπτϊςεισ θ υπάρχουςα τεχνογνωςία δεν
είναι επαρκισ για τθν υλοποίθςθ οριςμζνων παρεμβάςεων, κλπ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα
δοκεί ςτθ ςτιριξθ των φορζων διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου, ενϊ
χριςθ πόρων Ψεχνικισ Βοικειασ κα διοχετευκεί και ςτθν εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν από τον
ιδιωτικό τομζα για ςκοποφσ ενίςχυςθσ τθσ Αρχισ Ελζγχου για κάλυψθ των κενϊν που
εντοπίςτθκαν κατά το 2013. Αυτι θ δράςθ ιδθ τροχοδρομείται και κα αρχίςει από το 2014.
Υαράλλθλα, ςε ότι αφορά το επίπεδο των Δικαιοφχων των Υρογραμμάτων είναι αναγκαία θ
ςυνεχισ αξιολόγθςθ τουσ από τουσ αρμόδιουσ Φορείσ Διαχείριςθσ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ
επάρκεια τουσ όςον αφορά τθν υλοποίθςθ των ζργων που αναλαμβάνουν. Πε βάςθ αυτι
τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ είναι δυνατόν να ςχεδιάηονται κατάλλθλεσ δράςεισ ενίςχυςθσ
τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ ανά κατθγορία δικαιοφχων, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
απαιτιςεισ διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ των ζργων που αναλαμβάνουν ι οριηόντιεσ δράςεισ
που αφοροφν κοινζσ αδυναμίεσ που αφοροφν ςε ολόκλθρο το ςφςτθμα. Λδιαίτερα οι Φορείσ
Διαχείριςθσ Χχεδίων Χορθγιϊν ςε ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι μποροφν, όποτε
απαιτείται, να αναλαμβάνουν δράςεισ υποςτιριξθσ των Δικαιοφχων, με τθ δθμιουργία

10

Χθμειϊνεται ότι θ Ψεχνικι Βοικεια του Ψαμείου Χυνοχισ κα ςτθρίξει και τισ δράςεισ Ψεχνικισ
Βοικειασ των άλλων Ψαμείων τθσ Υολιτικισ Χυνοχισ (ΕΞΨ και ΕΨΥΑ).
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κατάλλθλων μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ (task forces), τθν οργάνωςθ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν
ςεμιναρίων, τθν επεξεργαςία οδθγϊν ωρίμανςθσ και εκτζλεςθσ ζργων, τθν ανάπτυξθ
πλθροφοριακϊν εφαρμογϊν, κλπ Λδιαίτερθ ζμφαςθ αποδίδεται ςε δικαιοφχουσ οι οποίοι
είναι τοπικοί φορείσ που εμπλζκονται ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και υλοποίθςθσ
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων μζςω τοπικϊν πρωτοβουλιϊν.
Θ εφαρμογι των μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ ιδθ υλοποιείται με
τθν τροχιοδρόμθςθ διαφόρων ενεργειϊν. Υρϊτθ προτεραιότθτα αποτελεί θ αναβάκμιςθ
του ΣΥΧ και θ διεφρυνςθ τθσ δυνατότθτασ θλεκτρονικισ υποβολισ και επεξεργαςίασ
ςτοιχείων από τουσ δικαιοφχουσ ζργων ςτα πλαίςια Χχεδίων Χορθγιϊν. Θ πλιρθσ
υλοποίθςθ του Χυςτιματοσ κα γίνει μζχρι το Χεπτζμβριο 2015 αφοφ προθγθκεί θ πρϊτθ
ζκδοςθ του ΣΥΧ 2014-2020 ςτα τζλθ του 2014.
Αντίςτοιχεσ ενζργειεσ περιλαμβάνονται και ςτα πλαίςια του ΕΓΨΑΑ. Πζςα από τθν Ψεχνικι
Ωποςτιριξθ γίνεται δυνατι θ χρθματοδότθςθ των αξιολογιςεων που απαιτοφνται για το
Υρόγραμμα από εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ. Επίςθσ αναμζνεται να καλυφκοφν δαπάνεσ
προετοιμαςίασ, εφαρμογισ, παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των μζτρων τα
οποία είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, κακϊσ
και οριςμζνεσ δαπάνεσ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Υρογράμματοσ που ςτοχεφουν ςτθ
διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικισ διαχείριςισ του και είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ με αυτι.
Υροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ καλφτερθ εφαρμογι του Υρογράμματοσ και θ αςφάλεια
διεξαγωγισ των απαραίτθτων ελζγχων επί των αιτιςεων, θ τεχνικι υποςτιριξθ καλφπτει
και τθν εγκατάςταςθ, τθ λειτουργία και τθ διαςφνδεςθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων
διαχείριςθσ. Ακόμθ, τα θλεκτρονικά ςυςτιματα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά και απαραίτθτα
και για ςκοποφσ ορκισ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ.
Ακόμθ, θ τεχνικι υποςτιριξθ αναμζνεται να αξιοποιθκεί και για χρθματοδότθςθ
εμπειρογνωμόνων, διεξαγωγι μελετϊν και θμερίδων που αποςκοποφν ςτθν επίλυςθ
προβλθμάτων που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι των μζτρων αλλά και για μεταφορά
γνϊςθσ όςον αφορά ςτθν αρτιότερθ εφαρμογι του προγράμματοσ. Ακόμθ θ διεξαγωγι
ανοικτϊν ςτο κοινό θμερίδων βοθκά ςτθν περαιτζρω εμπζδωςθ των μζτρων του
προγράμματοσ και των προνοιϊν τουσ κακϊσ και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνονται ςτα
πλαίςια του κάκε μζτρου.
Ρίνακασ 14: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Μζτρων
Μζτρο
Ζγκριςθ νζων δομϊν διαχείριςθσ και ελζγχου για
απλοποίθςθ του Χυςτιματοσ - με τθν αφαίρεςθ
πολλαπλϊν παράλλθλων επιπζδων φορζων και
ελζγχου και επικεντρϊνοντασ διαδικαςίεσ ςε φορείσ
με τθν αντίςτοιχθ κατάρτιςθ, εμπειρία και
ςτελζχωςθ (π.χ. δθμιουργϊντασ Ξεντρικό Φορζα
Ψεχνικϊν Επαλθκεφςεων και Ξεντρικό Φορζα
Διοικθτικϊν Επαλθκεφςεων)

Ζναρξθ

Ολοκλιρωςθ

Πάιοσ 2014

Λοφνιοσ 2014

Επανάλθψθ
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Χυμμετοχι
ςτισ
διαδικαςίεσ
αξιολόγθςθσ,
υλοποίθςθσ, διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των
ζργων εκείνων των φορζων οι οποίοι διακζτουν τθ
μεγαλφτερθ ςυνάφεια και τεχνογνωςία με τα ςχετικά
αντικείμενα.

Ροζμβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2020

Χυνεχόμενθ δράςθ

Εντατικοποίθςθ τθσ χριςθσ εξωτερικϊν αξιολογθτϊν
ςε ζργα όπου απαιτείται ιδιαίτερθ τεχνογνωςία

Ροζμβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2018

Ανά πρόςκλθςθ

Σκτ – Ροεμ.
2014

Πάρτιοσ

Ετιςια

Δεκζμβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2018

Ετιςια

Πάρτιοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2018

Πε κάκε ζκδοςθ νζου
Χχεδίου

Ετιςια

Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ, των
Φορζων Διαχείριςθσ ι/και των φορζων υλοποίθςθσ
ιδιαίτερα κατά τθν προετοιμαςία των παρεμβάςεων
αλλά και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των
παρεμβάςεων ςε τομείσ όπου εντοπίηονται
ιδιαίτερεσ αδυναμίεσ:
- Εκπαίδευςθ για διαδικαςίεσ ζνταξθσ ζργων
περιλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν
πιςτοποίθςθσ τθσ ςυμβατότθτασ με τισ
κοινοτικζσ πολιτικζσ (Λςότθτα Φφλων, Μςθ
Πεταχείριςθ, Υεριβάλλον κλπ)
- Ζργα Δθμοςίων Χυμβάςεων

2017

- Ζργα Χχεδίων Χορθγιϊν
-

Εκπαίδευςθ
για
διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ ζργων / παρακολοφκθςθ
δθμοςίων ςυμβάςεων & επαλικευςθ
φυςικοφ αντικειμζνου

-

Αξιολόγθςθ Σδθγϊν Εφαρμογισ Χχεδίων
Χορθγιϊν για απλοποίθςθ διαδικαςιϊν και
χριςθ εργαλείων απλουςτευμζνου κόςτουσ.
Υαροχι υποςτιριξθσ από τθ ΔΑ προσ τουσ
Φορείσ Διαχείριςθσ Χχεδίων για τθν
κατάρτιςθ
βάςεων
και
μεκόδων
υπολογιςμοφ κόςτουσ και τθσ μεκοδολογίασ
που κα χρθςιμοποιθκεί για τεκμθρίωςθ των
μεκόδων απλουςτευμζνου κόςτουσ που κα
επιλεγοφν

-

Εκπαίδευςθ Φορζων Ωλοποίθςθσ Ζργων
Δθμοςίων Χυμβάςεων ςε πρόνοιεσ νόμων
κανονιςμϊν και κατευκυντιριων γραμμϊν
για Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ – διαδικαςία
πιςτοποίθςθσ
φορζων,
κατάλογοι
αυτοελζγχου, πιςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ

Δεκζμβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2020

-

Εκπαίδευςθ ΔΑ και Φορζων Διαχείριςθσ
Χχεδίων Χορθγιϊν για κανόνεσ και
διαδικαςίεσ ζγκριςθσ μζτρων Ξρατικϊν
Ενιςχφςεων & διαδικαςίεσ ζγκριςθσ Χχεδίων
Χορθγιϊν

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2018

Ανά διετία
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-

Εκπαίδευςθ για διαδικαςίεσ επαλθκεφςεων /
διαδρομι ελζγχου / παρατυπίεσ /
χρθματορροζσ
(με χριςθ εργαλείου
αξιολόγθςθσ κινδφνων) *Ξεντρικόσ Φορζασ
Επαλθκεφςεων+

-

1ο τρίμθνο
2015

Δεκζμβριοσ
2020

Ετιςια

Εκπαίδευςθ
Οογιςτικοφ
προςωπικοφ
τοποκετθμζνου ςε λογιςτιρια φορζων
υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων για
πρόςκετεσ διεργαςίεσ για υποβολι δαπανϊν
προσ ςυγχρθματοδότθςθ

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2018

Eτιςια με επικζντρωςθ
ςε νζουσ φορείσ πριν τθν
ζνταξθ τουσ ςτα ΕΥ

Εκπαίδευςθ για μεγάλα Ζργα και Ζργα που
παράγουν ζςοδα

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2018

Ανά διετία

Οιψθ εξωτερικισ τεχνικισ βοικειασ κατά το ςτάδιο
τθσ αξιολόγθςθσ ζργων και ιδιαίτερα τεχνικισ
βοικειασ με πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ για τα μεγάλα ζργα

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2019

Πε κάκε πρόςκλθςθ
υποβολι προτάςεων για
μεγάλα ζργα

Χεπτζμβριοσ

Δεκζμβριοσ
2020

-

Αξιοποίθςθ πόρων Ψεχνικισ Βοικειασ για
ενδυνάμωςθ και επάνδρωςθ Φορζων Διαχείριςθσ
Χχεδίων Χορθγιϊν

2014

Χυνζχιςθ και ενδυνάμωςθ του κεςμοφ του «Help
Desk» ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι για επίλυςθ Χεπτζμβριοσ
2014
προβλθμάτων και αδυναμιϊν των φορζων
υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ
εφαρμογισ των Υρογραμμάτων

Δεκζμβριοσ
2023

Σι αρμόδιεσ αρχζσ κα διαςφαλίςουν ότι οι
κατάλλθλοι ανκρϊπινοι πόροι των
Φορζων
Διαχείριςθσ κα είναι διακζςιμοι είτε μζςω τθσ
αγοράσ υπθρεςιϊν αξιοποιϊντασ πόρουσ τθσ
Ψεχνικισ Βοικειασ, είτε μζςω τθσ μετακίνθςθσ
προςωπικοφ από άλλουσ φορείσ

Πάιοσ

Δεκζμβριοσ

2014

2016

Χυνεχισ ανταλλαγι εμπειριϊν, μεταφορά καλϊν
πρακτικϊν και ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
ι/και κινδφνων που ενδεχομζνωσ κα ανακφψουν
κατά τθν υλοποίθςθ μζςω ςυντονιςμοφ τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ και Φορζων Διαχείριςθσ κακϊσ
και άλλων φορζων με ευκφνθ για τθν επαλικευςθ
και ζλεγχο των Υρογραμμάτων

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2023

Χυνεχόμενο ανάλογα με
τον προγραμματιςμό
προςκλιςεων υποβολισ
προτάςεων κάκε Χχεδίου
Χορθγιϊν που εγκρίνεται
και τον αρικμό των
παράλλθλων Χχεδίων
που διαχειρίηεται ο κάκε
φορζασ
Χυνεχόμενθ δράςθ

Ετιςια ςυνάντθςθ για
ανταλλαγι απόψεων
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Αναβάκμιςθ του ΣΥΧ για να ςυνάδει με το νζο
κανονιςτικό πλαίςιο για το e-cohesion - βελτίωςθ
ϊςτε να καταςτεί χρθςτικότερο και απλοφςτερο με
δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ ςτοιχείων από
τουσ δικαιοφχουσ ζργων Χχεδίων Χορθγιϊν

Λανουάριοσ
2014

Χεπτζμβριοσ
2015

Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ανάπτυξθσ επιμζρουσ
ςυςτθμάτων των Φορζων Διαχείριςθσ Χχεδίων
Χορθγιϊν (Portal) ι και τθν τυποποίθςθ των
ςτοιχείων που υποβάλλονται από τουσ Δικαιοφχουσ

Λανουάριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Λοφνιοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2014

Αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ του ARACHNE tool
χρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία τθσ ΥΥ2007-2013 ςε
πιλοτικι βάςθ

Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν από τον ιδιωτικό τομζα για
ςκοποφσ ενίςχυςθσ τθσ Αρχισ Ελζγχου και ςτιριξθ
των φορζων διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινωνικοφ Ψαμείου, για κάλυψθ των κενϊν που
εντοπίςτθκαν κατά το 2013

Διοργάνωςθ θμερίδων ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςτα
πλαίςια τθσ κάκε πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων
ςτα Χχζδια Χορθγιϊν

Εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν για αξιολόγθςθσ του
Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020

Λοφνιοσ
2014

Σκτϊβριοσ
2014

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2016

Δεκζμβριοσ
2018

Δεκζμβριοσ
2020

Θ διαδικαςία δθμοςίων
ςυμβάςεων για
εξαςφάλιςθ υπθρεςιϊν
από τον ιδιωτικό τομζα
κα είναι μία Χυμφωνία
Υλαίςιο θ οποία κα
υπογραφεί τον
Δεκζμβριο 2016 και οι
υπθρεςίεσ που κα
εξαςφαλιςκοφν κα
καλφπτουν ολόκλθρθ τθν
Υρογραμματικι Υερίοδο
μζχρι το κλείςιμο τθσ.11
Χυνεχόμενο ανάλογα με
τον προγραμματιςμό
προςκλιςεων υποβολισ
προτάςεων κάκε Χχεδίου
Χορθγιϊν που εγκρίνεται
και τον αρικμό των
παράλλθλων Χχεδίων
που διαχειρίηεται ο κάκε
φορζασ

Χυνεχόμενθ δράςθ
ανάλογα με τισ ανάγκεσ
και τισ απαιτιςεισ του
ΞΥΥΑ

11

Ψα πρϊτα δφο χρόνια τθσ ΥΥ αναμζνεται ότι θ απαιτοφμενθ εργαςία ελζγχου κα είναι
περιοριςμζνθ και κα επικεντρϊνεται ςε ελζγχουσ ςυςτιματοσ επομζνωσ δε κα είναι απαραίτθτθ θ
πρόςκετθ ςτελζχωςθ τθσ Ωπθρεςίασ για κάλυψθ των ελεγκτικϊν εργαςιϊν. Πετά το 2016 κα
προκφψουν πιο εντατικοί ζλεγχοι πράξεων επομζνωσ θ αγορά υπθρεςιϊν κα καλφψει τθν ανάγκθ
αυτι.
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Διεξαγωγι μελετϊν και θμερίδων ενθμζρωςθσ για
καλφτερθ υλοποίθςθ του ΥΑΑ 2014-2020

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2020

Εγκατάςταςθ, λειτουργία και διαςφνδεςθ
θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ του ΥΑΑ
2014-2020

Σκτϊβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Εκπαίδευςθ εμπλεκόμενου προςωπικοφ των
Πονάδων Εφαρμογισ ςτθν εφαρμογι των επιμζρουσ
μζτρων του ΥΑΑ

Σκτϊβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Ετοιμαςία και οριςτικοποίθςθ όλων των εγχειριδίων
εφαρμογισ και ενθμερωτικϊν οδθγϊν των μζτρων
του ΥΑΑ

Σκτϊβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Χυνεχόμενθ δράςθ
ανάλογα με τον
προγραμματιςμό

Χυνεχόμενθ δράςθ
ανάλογα με τισ ανάγκεσ

2.6 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΨΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ
ΣΨΝ ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ
Ψο Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα Διαρκρωτικά Ψαμεία και το Ψαμείο Χυνοχισ
βαςίςτθκε ςτθν εμπειρία που είχε αποκτθκεί κατά τθν πρϊτθ Υρογραμματικι Υερίοδο
2004-2006, το οποίο αντιςτοιχοφςε ςε ςχετικά μικρά Υρογράμματα (Ενιαία Ζγγραφα
Υρογραμματιςμοφ), τόςο ςε χρονικι διάρκεια όςο και ςε εμβζλεια (μικρόσ αρικμόσ ζργων
και Χχεδίων Χορθγιϊν και περιοριςμζνοσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ Υρογραμμάτων). Ψα
μεγζκθ αυτά πολλαπλαςιάςτθκαν κατά τθν Υρογραμματικι Υερίοδο 2007-2013. Υαρά τθν
μεγζκυνςθ των Υρογραμμάτων, διατθρικθκε το πλεονζκτθμα τθσ ενιαίασ Διαχειριςτικισ
Αρχισ, του κοινοφ Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου και του ενιαίου Σλοκλθρωμζνου
Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ για όλα τα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα.
Ξατά τον κακοριςμό των εκνικϊν διαδικαςιϊν και του Χυςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου
δόκθκε ζμφαςθ ςτθ δόμθςθ ενόσ ςυςτιματοσ το οποίο να διαςφαλίηει τθν εκ των
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προτζρων επαλικευςθ τθσ νομιμότθτασ και κανονικότθτασ των ζργων πριν τθν ζνταξθ τουσ
και των δαπανϊν πριν τθν πιςτοποίθςθ τουσ προσ ςυγχρθματοδότθςθ από τθν ΕΕ. Ψο
ςφςτθμα αυτό διαςφαλίηει μεν τον περιοριςμό των ευρθμάτων από ελζγχουσ τθσ ίδιασ τθσ
ΕΕ και τθσ ςυνεπακόλουκθσ εκ των υςτζρων απϊλειασ Ξοινοτικϊν Υόρων αλλά παράλλθλα
είναι αχρείαςτα βαρφ για το είδοσ των ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται ςτα πλαίςια
αυτϊν των Υρογραμμάτων (τα οποία ςτθν πλειονότθτα τουσ είναι ζργα δθμοςίων
ςυμβάςεων που εκτελοφνται από Ωπουργεία, Ψμιματα και Ωπθρεςίεσ του Ξράτουσ) και για
το επίπεδο των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν ελζγχου ςτθν Ξφπρο. Λδιαίτερθ μείωςθ
διοικθτικοφ κόςτουσ ςτουσ δικαιοφχουσ εκτιμάται ότι απαιτείται ςτισ διαδικαςίεσ που
αφοροφν ςε ζργα Χχεδίων Χορθγιϊν.
Χτα πλαίςια αυτά επαναξιολογοφνται τόςο ο αρικμόσ όςο και τα επίπεδα των αρχϊν
διαχείριςθσ, επιτυγχάνοντασ επικζντρωςθ, θ ςυχνότθτα και θ κάλυψθ των διαχειριςτικϊν
επαλθκεφςεων και θ μετάβαςθ ςτθν ψθφιακι εποχι ςε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα
θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων με δικαιοφχουσ και τθν αποδοτικι χριςθ δθμόςιων
μθτρϊων. Θ απλοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθν εφαρμογι των
Υρογραμμάτων και θ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ για τουσ δικαιοφχουσ, αφορά ςε μία
ςειρά ενεργειϊν οι οποίεσ αναλαμβάνονται τόςο ςτο ςτάδιο τθσ προετοιμαςίασ, υποβολισ
και επιλογισ των ςυγχρθματοδοτοφμενων παρεμβάςεων όςο και ςτο ςτάδιο τθσ
υλοποίθςισ τουσ.
Θ επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ υποβολισ των ςτοιχείων που ηθτοφνται από τουσ
Δικαιοφχουσ μετά τθν υπογραφι Χυμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ αποτελεί βαςικό
μζτρο και πρϊτθ προτεραιότθτα για τθν μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ των δικαιοφχων
και υποχρζωςθ του Ξράτουσ Πζλουσ με βάςθ τουσ νζουσ Ξανονιςμοφσ των Διαρκρωτικϊν
Ψαμείων. Ξατά τα τελευταία χρόνια, θ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ προτάςεων
χρθςιμοποιείται ςτθν Ξφπρο, κυρίωσ ςε ζργα που εκτελοφνται μζςω δθμοςίων ςυμβάςεων
και ςε ζργα Χχεδίων Χορθγιϊν του Ψομζα τθσ Ζρευνασ, ενϊ ςτοιχεία μετά τθν ζνταξθ των
ζργων υποβάλλονται θλεκτρονικά μόνο ςτθν περίπτωςθ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ
επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ κα περιλάβει όλουσ τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ των Υρογραμμάτων
ϊςτε να παρζχεται, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ
ςτοιχείων από δικαιοφχουσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων.
Σι αναγκαίεσ προςαρμογζσ που απαιτοφνται (είτε ςτο επίπεδο Φορζων Διαχείριςθσ, είτε
ςτο επίπεδο του Χυςτιματοσ Υαρακολοφκθςθσ και Διαχείριςθσ) ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ
λιψθ και επεξεργαςία θλεκτρονικϊν ςτοιχείων Δικαιοφχων ζργων κα πραγματοποιθκοφν
κατά τθν αρχικι περίοδο υλοποίθςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, και μποροφν να
χρθματοδοτθκοφν από τθν Ψεχνικι Βοικεια.
Χτθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ κατά τθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ και υποβολισ των
προτάςεων ι και κατά τθ φάςθ υποβολισ ςτοιχείων για καταβολι δθμόςιασ
χρθματοδότθςθσ των ζργων μετά τθν ζνταξθ τουσ, κα ςυμβάλλει και θ διερεφνθςθ τθσ
πικανότθτασ μείωςθσ των υποχρεϊςεων υποβολισ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τουσ
δικαιοφχουσ κακϊσ και θ μείωςθ των αναγκαίων επικυρϊςεων ι/και θ δυνατότθτα
αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ κάποιων νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τον αρμόδιο για τθν
αξιολόγθςθ και ζνταξθ του ζργου φορζα (π.χ. φορολογικι ενθμερότθτα, δεδομζνα ποινικοφ
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μθτρϊου κλπ). Θ μείωςθ αυτι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα απαιτεί τθν
διαλειτουργικότθτα ςυςτθμάτων των Φορζων Διαχείριςθσ με ςυςτιματα άλλων Δθμόςιων
Ωπθρεςιϊν (πχ Ξοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ΦΥΑ, Εςωτερικϊν Υροςόδων, Ψμιμα Εργαςίασ
κλπ) ι τθν ανάπτυξθ άλλων εργαλείων και ςυςτθμάτων.
Χτο επίπεδο των Χχεδίων Χορθγιϊν, κα προωκθκεί, όπου είναι δυνατόν από τουσ
Ξανονιςμοφσ, μία ανακεϊρθςθ των προνοιϊν των Χχεδίων Χορθγιϊν ϊςτε να παρζχεται
δυνατότθτα απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ για τθν παροχι επενδυτικισ ενίςχυςθσ προσ τουσ
Δικαιοφχουσ, με τθν αξιοποίθςθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό τθσ δυνατότθτασ για χριςθ
εργαλείων
απλουςτευμζνου
κόςτουσ
(simplified
costs,
lump
sums,
standardscalesofunitcost), τθν επανεξζταςθ όλων των επιςυναπτόμενων, ςυνοδευτικϊν
πιςτοποιθτικϊν, εγγράφων και βεβαιϊςεων που ςυνοδεφουν μια αίτθςθ τόςο για ζνταξθ
πρόταςθσ ςτο Χχζδιο όςο και για καταβολι χορθγίασ μετά τθν ζνταξθ του ζργου, με
εξζταςθ τθσ χρθςιμότθτασ κάκε εγγράφου, τθ δυνατότθτα λιψθσ τθσ πλθροφόρθςθσ με
τρόπο πιο απλό και χωρίσ τθν εμπλοκι του δικαιοφχου και μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ
ςτθν προςπάκεια του δικαιοφχου για προςκόμιςθ του εγγράφου. Θ χριςθ εργαλείων
απλουςτευμζνου κόςτουσ κα εξεταςτεί και ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ζργων που
υλοποιοφνται με αυτεπιςταςία (χωρίσ τθ χριςθ δθμοςίων ςυμβάςεων για εκτζλεςθ τουσ).
Υεραιτζρω, δυνατότθτεσ περιοριςμοφ του διοικθτικοφ κόςτουσ, διαπιςτϊνονται και κατά τθ
φάςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων. Θ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και
διαχείριςθσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων
των ςυγχρθματοδοτοφμενων δράςεων και θ μείωςθ των επιπζδων επαλθκεφςεων και
ελζγχων των ζργων μζςω τθσ χριςθσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ κινδφνων ςε επίπεδο
κατθγορίασ Δικαιοφχου και Ζργων είναι ενζργειεσ οι οποίεσ κα ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ του
διοικθτικοφ κόςτουσ. Υροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αξιολογείται θ πικανότθτα χριςθσ
εργαλείων όπωσ το ARACHNEtool για εντοπιςμό ζργων με αυξθμζνουσ κινδφνουσ και
επικζντρωςθ των επαλθκεφςεων ςε αυτά.
Ειδικότερα κατά τθ φάςθ αυτι είναι αναγκαίοσ ο αναςχεδιαςμόσ των διαδικαςιϊν και θ
μείωςθ των διεργαςιϊν εκείνων που επιφζρουν διοικθτικό κόςτοσ και επιβάρυνςθ για τουσ
δικαιοφχουσ, θ επζκταςθ των δυνατοτιτων θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ των ζργων από
τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ, θ απλοφςτευςθ τθσ υποβολισ ςτοιχείων προόδου και
παρακολοφκθςθσ, παράλλθλα με τθν απλοφςτευςθ του ΣΥΧ ϊςτε αυτό να καταςτεί
χρθςτικότερο.
Θ καλφτερθ αξιολόγθςθ των επαλθκεφςεων φυςικοφ αντικειμζνου ςτθ βάςθ μεκοδολογίασ
δειγματολθψίασ εμπλουτιςμζνθ με πρόςκετθ χριςθ εργαλείων αξιολόγθςθσ κινδφνων
δειγματολθψίασ, ςε ςυνδυαςμό με καλφτερθ οργάνωςθ και ςυντονιςμό όλων των φορζων
ελζγχου του Χυςτιματοσ ϊςτε να καταςτοφν αποτελεςματικότεροι και αποδοτικότεροι,
αποτελεί μζτρο που, επίςθσ, ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ.
Ψο Ξράτοσ Πζλοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διαχειριςτικι Αρχι και τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ κα
ςυνεχίςει και κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο τθν υποςτιριξθ των δικαιοφχων με τθν
επεξεργαςία και ζκδοςθ οδθγιϊν, οι οποίεσ κα εςτιάηουν ςτισ προςπάκειεσ μείωςθσ του
διοικθτικοφ κόςτουσ τουσ κατά τθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ των ζργων που υποβάλλουν
προσ ζγκριςθ, κακϊσ και ςτθν παροχι υποςτιριξθσ ςε κζματα παρακολοφκθςθσ των
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παρεμβάςεων και υποβολισ των αναγκαίων δελτίων παρακολοφκθςθσ. Ψζτοιοι οδθγοί
μπορεί να εκδίδονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ προγραμματικισ περιόδου, ανάλογα με τθν
πορεία ζκδοςθσ των προςκλιςεων των Υρογραμμάτων και των προςαρμογϊν, οι οποίεσ κα
εφαρμοςκοφν ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Υαρακολοφκθςθσ.
Υροωκοφνται περαιτζρω απλοποιιςεισ με ςτόχο τθ μείωςθ του διοικθτικοφ κόςτουσ των
δικαιοφχων ςτα πλαίςια του Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ, μειϊνοντασ ι
απλοποιϊντασ κυρίωσ τα δελτία παρακολοφκθςθσ ζργων που απαιτοφνται για ζργα
δθμοςίων ςυμβάςεων. Υαράλλθλα, με τθν αφαίρεςθ κάποιων επιπζδων επαλικευςθσ
μειϊνονται και οι απαιτιςεισ για υποβολι ςτοιχείων ςε ενδιάμεςα επίπεδα ελζγχου και θ
ανάγκθ δθμιουργίασ παράλλθλων αρχείων ςε Ενδιάμεςουσ Φορείσ. Σ χρόνοσ υλοποίθςθσ
των πιο πάνω κα είναι ο Χεπτζμβριοσ 2015 αφοφ προθγθκεί θ πρϊτθ ζκδοςθ του ΣΥΧ 20142020 ςτα τζλθ του 2014. Υρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ ςτοιχείων
δθμοςίων ςυμβάςεων, προωκοφνται δράςεισ από τθν Αρμόδια Αρχι Δθμοςίων Χυμβάςεων
για πιςτοποίθςθ Ανακετουςϊν Αρχϊν ςε ςχζςθ με τθν ικανότθτα διαχείριςθσ των
ςυμβάςεων, εντατικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ των φορζων που εμπλζκονται ςτθν
υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων ςε κζματα εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και
τθν εμπιςτοςφνθ ςε αυτοζλεγχο αντί ςε εξωτερικι πιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν.
Για τισ παρεμβάςεισ που κα χρθματοδοτθκοφν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΨΑΑ) γίνονται προςπάκειεσ για μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου
για τουσ δικαιοφχουσ των διαφόρων μζτρων. Για τον ςκοπό αυτό λιφκθκαν υπόψθ τα
αποτελζςματα τθσ παράλλθλθσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ
2007-2013, οι ειςθγιςεισ και οι απόψεισ των οργανωμζνων ςυνόλων που εκπροςωποφν
ομάδεσ δικαιοφχων όπωσ αυτζσ λιφκθκαν ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθν
νζα προγραμματικι περίοδο και κυρίωσ οι κατά καιροφσ ειςθγιςεισ και υποδείξεισ τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ περιλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ μελζτθσ που πραγματοποιικθκε
με

πρωτοβουλία

τθσ

Επιτροπισ

το

2011

με

τίτλο

«StudyonadministrativeburdenreductionassociatedwiththeimplementationofcertainRuralDe
velopmentmeasures”. Χθμαντικό ςτοιχείο ςτθν όλθ προςπάκεια για μείωςθ του
διοικθτικοφ φόρτου αποτελεί και θ πρόςφατθ πρωτοβουλία τθσ Επιτροπισ για εντοπιςμό
και μείωςθ των ςφαλμάτων (error rate) ςτθν αγροτικι ανάπτυξθ.
Υιο κάτω αναφζρονται κάποιεσ από τα βαςικά ςθμεία που ζχουν εντοπιςτεί και
εξετάηονται με τρόπο ϊςτε να υπάρξει βελτίωςθ κατά τθν υλοποίθςθ του Υρογράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020:
-

Ξατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο, οι
αρμόδιεσ αρχζσ να διενεργοφν αυξθμζνουσ ελζγχουσ ςε ποςοςτό και ζνταςθ
μεγαλφτερθ από αυτι που ορίηουν οι κανονιςμοί. Αναφζρεται ωσ παράδειγμα θ
διενζργεια ελζγχων ςε ποςοςτό 100% ςτα επενδυτικά μζτρα. Υεραιτζρω υπάρχουν
περικϊρια καλφτερθσ οργάνωςθσ των ελζγχων με τρόπο ϊςτε θ όλθ εργαςία να
πραγματοποιείται με πιο αποτελεςματικό και αποδοτικό τρόπο.
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-

Επανεξζταςθ

όλων

των επιςυναπτόμενων,

ςυνοδευτικϊν

πιςτοποιθτικϊν,

εγγράφων και βεβαιϊςεων που ςυνοδεφουν μια αίτθςθ. Χε αυτι τθ διαδικαςία
εξετάηεται α) θ χρθςιμότθτα του κάκε εγγράφου ςε ςχζςθ με τθν επζνδυςθ, β) θ
δυνατότθτα λιψθσ τθσ πλθροφόρθςθσ με τρόπο πιο απλό και χωρίσ τθν εμπλοκι
του δικαιοφχου, γ) θ μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ ςτθν προςπάκεια του δικαιοφχου
για προςκόμιςθ του εγγράφου. Σι δυνατότθτεσ που παρζχει θ θλεκτρονικι
διακυβζρνθςθ και θ διαςφνδεςθ θλεκτρονικϊν βάςεων δεδομζνων εξετάηεται
ιδιαίτερα.
-

Θ επζκταςθ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ αιτιςεων για κάποια μζτρα του
προγράμματόσ ενδζχεται να βοθκιςει περαιτζρω ςτθν μείωςθ του διοικθτικοφ
φόρτου.

-

Βελτίωςθ των κατευκυντιριων γραμμϊν που παρζχονται ςτουσ δικαιοφχουσ και
παροχι υποςτιριξθσ ςτθν προςπάκεια υποβολισ αίτθςθσ.

-

Υροϊκθςθ ςτο βακμό που είναι δυνατόν και επιτρεπτό από τουσ Ξανονιςμοφσ
απλοποιθμζνθσ διαδικαςίασ για τθν παροχι επενδυτικισ ενίςχυςθσ. Αξιοποίθςθ
ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό τθσ δυνατότθτασ για τυποποιθμζνα κόςτθ
(standardizedcosts, lumpsums).

-

Υροςπάκεια αναςχεδιαςμοφ των διαδικαςιϊν και μείωςθσ των διεργαςιϊν
εκείνων που επιφζρουν διοικθτικό κόςτοσ και επιβάρυνςθ για τουσ δικαιοφχουσ
χωρίσ οποιαδιποτε προςτικζμενθ αξία. Αναφζρεται ωσ παράδειγμα θ προςπάκεια
βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του LEADER το οποίο ςφμφωνα με τα
αποτελζςματα τόςο τθσ παρακολοφκθςθσ όςο και τθσ παράλλθλθσ αξιολόγθςθσ
του ΥΑΑ χρειάηεται άμεςου επαναςχεδιαςμοφ διαδικαςιϊν με μείωςθ περιττϊν
ενεργειϊν που δυςχεραίνουν τθν προςπάκεια για ομαλι υλοποίθςθ των
παρεμβάςεων.

Ξαταλθκτικά αναφζρεται ότι κακοριςτικισ ςθμαςίασ παράγοντα για τθν μείωςθ του
διοικθτικοφ φόρτου αποτελεί θ ετοιμαςία μζτρων τα οποία να ζχουν εκ των προτζρων
εξεταςτεί από πλευράσ λειτουργικότθτασ, απλότθτασ ςτθν εφαρμογι τουσ. Αυτι θ
παράμετροσ λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ κατά το ςτάδιο του προγραμματιςμοφ.
Χθμειϊνεται ότι οι δικαιοφχοι των μζτρων του ΥΑΑ είναι ςτθν πλειοψθφία τουσ οι κάτοχοι
των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και θ προςπάκεια επικεντρϊνεται ςε αυτι τθν ομάδα
δικαιοφχων.
Θ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ των δικαιοφχων υποςτθρίηεται περαιτζρω από
παρεμβάςεισ οι οποίεσ ςχεδιάηονται κατά τθν τρζχουςα περίοδο και αφοροφν ςε
μεταρρυκμίςεισ των δθμόςιων υπθρεςιϊν τθσ Ξφπρου, όπωσ είναι θ εξζταςθ του ρόλου,
των αρμοδιοτιτων, τθσ οργανωτικισ δομισ και του μεγζκουσ των ςχετικϊν Ωπουργείων,
Ωπθρεςιϊν και ανεξαρτιτων Αρχϊν, θ εξζταςθ τθσ πικανότθτασ κατάργθςθσ ι ενοποίθςθσ
Πθ Ξερδοςκοπικϊν Σργανιςμϊν και επιχειριςεων του δθμοςίου και θ αναδιοργάνωςθ τθσ
τοπικισ διοίκθςθσ, ςτο βακμό που οι φορείσ αυτοί είναι δικαιοφχοι των Υρογραμμάτων τθσ
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νζασ περιόδου. Πε βάςθ τα προβλεπόμενα από το Πνθμόνιο Χυναντίλθψθσ, ο ςχεδιαςμόσ
αυτϊν των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι το πρϊτο τρίμθνο του 2014.
Ρίνακασ 15: Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Μζτρων

Μζτρο

Ζναρξθ

Ολοκλιρωςθ

Επανάλθψθ

Ζγκριςθ νζων δομϊν διαχείριςθσ και ελζγχου για
απλοποίθςθ του Συςτιματοσ - με τθν αφαίρεςθ πολλαπλϊν
παράλλθλων επιπζδων φορζων και ελζγχου μειϊνοντασ τισ
απαιτιςεισ για υποβολι ςτοιχείων ςε ενδιάμεςα επίπεδα
ελζγχου

Πάιοσ 2014

Λοφνιοσ 2014

-

Αξιολόγθςθ Οδθγϊν Εφαρμογισ Σχεδίων Χορθγιϊν για
απλοποίθςθ διαδικαςιϊν μζςω τθσ διερεφνθςθσ τθσ
πικανότθτασ μείωςθσ των υποχρεϊςεων υποβολισ
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων από τουσ Δικαιοφχουσ και τθ
χριςθ εργαλείων απλουςτευμζνου κόςτουσ.Ραράλλθλα κα
εξετάηονταιοι δυνατότθτεσ που παρζχονται από τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και τθ διαςφνδεςθ θλεκτρονικϊν
βάςεων δεδομζνων πριν από τθν ζγκριςθ κάκε Χχεδίου ι
νζασ πρόςκλθςθσ.

Πάρτιοσ
2014

Πάρτιοσ
2015

Πε κάκε ζκδοςθ
νζου Χχεδίου

Υαροχι υποςτιριξθσ από τθ ΔΑ προσ τουσ Φορείσ
Διαχείριςθσ Χχεδίων για τθν κατάρτιςθ βάςεων και μεκόδων
υπολογιςμοφ κόςτουσ και τθσ μεκοδολογίασ που κα
χρθςιμοποιθκεί για τεκμθρίωςθ των μεκόδων
απλουςτευμζνου κόςτουσ που κα επιλεγοφν

Πάιοσ 2014

Δεκζμβριοσ
2018

Πε κάκε ζκδοςθ
νζου Χχεδίου

Αναβάκμιςθ του ΟΡΣ για να ςυνάδει με το νζο κανονιςτικό
πλαίςιο για το e-cohesion - βελτίωςθ ϊςτε να καταςτεί
χρθςτικότερο και απλοφςτερο με δυνατότθτα θλεκτρονικισ
υποβολισ ςτοιχείων από τουσ δικαιοφχουσ ζργων Σχεδίων
Χορθγιϊν

Λανουάριοσ
2014

Χεπτζμβριοσ
2015

-

Διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ανάπτυξθσ επιμζρουσ
ςυςτθμάτων των Φορζων Διαχείριςθσ Σχεδίων Χορθγιϊν
(Portal) ι και τθν τυποποίθςθ των ςτοιχείων που
υποβάλλονται από τουσ Δικαιοφχουσ

Λανουάριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ του
ARACHNEtoolχρθςιμοποιϊντασ ςτοιχεία τθσ ΡΡ2007-2013
ςε πιλοτικι βάςθ

Λοφνιοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2014

Λανουάριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2015

Επζκταςθ των δυνατοτιτων θλεκτρονικισ
παρακολοφκθςθσ ζργων από τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ &
απλοφςτευςθ τθσ υποβολισ ςτοιχείων προόδου και
παρακολοφκθςθσ μζςω αναβάκμιςθσ του ΟΡΣ
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Χριςθ εργαλείων αξιολόγθςθσ κινδφνων ςτθ μεκοδολογία
δειγματολθψίασ ςε ςχζςθ με τισ επαλθκεφςεισ τθσ ΔΑ &
καλφτερθ οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ φορζων ελζγχου του
ςυςτιματοσ

Λανουάριοσ
2015

Δεκζμβριοσ
2020

Ετθςίωσ κατά τθν
ετοιμαςία πλάνου
επαλθκεφςεων
Διαχειριςτικισ
Αρχισ

Υποςτιριξθ Δικαιοφχων μζςω ζκδοςθσ οδθγιϊν και παροχι
υποςτιριξθσ ςε κζματα παρακολοφκθςθσ των
παρεμβάςεων

Χεπτζμβριοσ
2014

Δεκζμβριοσ
2018

Χυνεχόμενο
ανάλογα με τον
προγραμματιςμό
προςκλιςεων
υποβολισ
προτάςεων

Αφαίρεςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων για τισ ςυμβάςεισ κάτω από τα όρια των
Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν και εμπιςτοςφνθ ςε αυτοζλεγχο
Ανακετουςϊν Αρχϊν

Πάιοσ 2014

Δεκζμβριοσ
2014

Πε κάκε
διαδικαςία
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ

3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Η
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΤΘΗΘΕΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ
ΕΔΑΥΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΜΕ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΨΝ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΔΙΑΡΘΡΨΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΨΝ
ΣΑΜΕΙΨΝ (Ωρθρο 14(2)(Α) του ΚΚΔ)
3.1 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝΕΞΑΥΑΛΙΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΨΜΕΝΗ
ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΣΨΝ ΣΑΜΕΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΔΑΥΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ (Ωρθρο
14 (2) (i) CPR)
Χφμφωνα με τθν τυπολογία των αγροτικϊν – αςτικϊν περιοχϊν θ οποία χρθςιμοποιείται ςε
επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το ςφνολο τθσ επικράτειασ τθσ Ξφπρου εντάςςεται ςτθν
κατθγορία των Ενδιάμεςων Υεριοχϊν, οι οποίεσ γειτνιάηουν με κάποιο αςτικό κζντρο. Θ
ζνταξθ του ςυνόλου τθσ χϊρασ ςε ζνα μοναδικό τφπο περιφερειϊν, δεν διευκολφνει τθν
περιγραφι τθσ πολιτικισ θ οποία κα ακολουκθκεί ςτα πλαίςια τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ,
αφοφ δεν επιτρζπει τθν αναγκαία διάκριςθ ςε επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ, ενϊ ςε ζνα
βακμό υποκρφπτει τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ μεταξφ των αςτικϊν κζντρων και τθσ
υπόλοιπθσ χϊρασ, οι οποίεσ εκδθλϊνονται κυρίωσ ςε χαμθλότερθ κλίμακα του χϊρου και
μεταξφ των πόλεων και τθσ υπαίκρου.
Για τθν άςκθςθ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ ςτθν Ξφπρο, κα
χρθςιμοποιθκοφν οριςμοί των αςτικϊν και αγροτικϊν περιοχϊν, όπωσ ορίηονται από το
εκνικό κεςμικό πλαίςιο, εφόςον λόγω των ιδιαιτεροτιτων τθσ χϊρασ (μικρισ κλίμακασ
περιοχζσ) δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι αντίςτοιχοι ευρωπαϊκοί οριςμοί.
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Χθμειϊνεται, χαρακτθριςτικά ότι με βάςθ τουσ εναρμονιςμζνουσ οριςμοφσ ςε επίπεδο ΕΕ12
ςτθν Ξφπρο καταγράφεται θ φπαρξθ δφο μόνο πόλεων μεςαίου μεγζκουσ, βάςθ του
μεγζκουσ των αντίςτοιχων αςτικϊν τουσ κζντρων.
Χε εκνικό επίπεδο, ο αντίςτοιχοσ κακοριςμόσ περιοχϊν ορίηεται με βάςθ τα Ψοπικά Χχζδια
τα οποία ζχουν εγκρικεί από το Υολεοδομικό Χυμβοφλιο τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ
πρόνοιεσ του Ρόμου περί Υολεοδομίασ και Χωροταξίασ. Σι περιοχζσ ορίηονται ωσ εξισ:
A. Ωσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ κεωροφνται οι περιοχζσ που καλφπτονται από τα Ψοπικά Χχζδια
των Υόλεων:
- Οευκωςίασ: Πόνο τα τμιματα που εμπίπτουν ςτα Ψοπικά Χχζδια. (Διμοι
Λευκωςίασ, Αγ. Δομετίου, Ζγκωμθσ, Χτροβόλου, Αγλαντηιάσ, Οακατάμειασ, Οατςιϊν,
ΞΑΛ Ξοινότθτεσ Γερίου και Χυνοικιςμόσ Ανκοφπολθσ).
-

Οάρνακασ: Πόνο τα τμιματα που εμπίπτουν ςτα Ψοπικά Χχζδια. (Διμοι Λάρνακασ,
Αραδίππου και Ξοινότθτεσ Οιβάδια, Δρομολαξιά, Πενεοφ, ΞΑΛ Υαραλιακι Ηϊνθ
Σρόκλινθσ, Υφλασ, ΞΑΛ Πζροσ Ξαλοφ Χωριου).

-

Οεμεςοφ: Πόνο τα τμιματα που εμπίπτουν ςτα Ψοπικά Χχζδια. (Διμοι Λεμεςοφ,
Πζςα Γειτονιάσ, Αγ. Ακαναςίου, Γερμαςογειασ, Ξατω Υολεμιδιων ΞΑΛ Ξοινοτθτεσ
Υανω Υολεμιδιων, Ϊψωνα ΞΑΛ Υαραλιακι Ηϊνθ Πουτταγιάκασ, Αγ. Ψφχωνα,
Υαρεκκλθςιάσ, Ποναγρουλλίου, Πονισ, Υφργου ΞΑΛ Πζροσ Ψςερκζηων)

-

Υάφου: Πόνο τα τμιματα που εμπίπτουν ςτα Ψοπικά Χχζδια. (Διμοι Ράφου,
Γεροςκθπου και Ξοινοτθτεσ Ξονιϊν, Αγ. Παρινοφδασ, Ξολϊνθσ, Αχζλειασ,
Χλϊρακασ, Οζμπασ, Ζμπασ, Ψρεμικοφςασ, Πζςα Χωριοφ, Πεςόγθσ, Ψάλασ,
Ξιςςόνεργασ και Πζροσ Ψίμθσ, Αγ. Βαρβάρασ, Παρακοφντασ, Ξοίλθσ, Διμου
Υζγειασ)

B.
Ωσ Δευτερεφουςεσ Αςτικζσ Ρεριοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των περιαςτικϊν
περιοχϊν (περιοχζσ που ζχουν δεχκεί ζντονεσ πιζςεισ για ανάπτυξθ) κεωροφνται οι
περιοχζσ που καλφπτονται από τα Ψοπικά Χχζδια των:Υαραλιμνίου, Υόλεωσ Χρυςοχοφσ, Αγ.
Ράπασ, Ρότιασ Οευκωςίασ, Ψςερίου και Δερφνειασ
Γ.
Ωσ Αγροτικζσ περιοχζσ για τισ οποίεσ ζχει εκπονθκεί Ψοπικό Χχζδιο οι περιοχζσ
Ακθζνου και Οεφκαρα. Ωσ Άλλεσ Αγροτικζσ Ρεριοχζσ κεωροφνται οι υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ
Ξφπρου.
Λςτορικά ςτθν Ξφπρο οι χωρικζσ αναπτυξιακζσ ανιςότθτεσ παρατθροφνται μεταξφ αςτικϊν
και αγροτικϊν περιοχϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται παραπάνω με βάςθ το εκνικό κεςμικό
πλαίςιο και εκφράηονται επί ςειρά ετϊν με τθν πλθκυςμιακι αποδυνάμωςθ των
αγροτικϊν περιοχϊν και τθν ζντονθ αςτυφιλία. Σι τάςεισ αυτζσ ανετράπθςαν κατά τθν
τελευταία δεκαετία, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ απογραφισ του 2011, όπου και καταγράφεται
για πρϊτθ φορά υψθλότερθ πλθκυςμιακι αφξθςθ των αγροτικϊν περιοχϊν (ιδιαίτερα των
παράκτιων περαςτικϊν περιοχϊν) ςε ςχζςθ με τα αςτικά κζντρα.

12

EC Regional Focus (RF 01/2012), by DG for Regional and Urban Policy - CITIES IN EUROPE THE NEW
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Χε αυτι τθν τάςθ ςυνζβαλε και θ υλοποίθςθ από το 2004 και μετά ςυγχρθματοδοτοφμενων
ςτοχευμζνων δράςεων τόςο των Υρογραμμάτων των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων, όςο και του
Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσςε χωρικά επιλεγμζνεσ περιοχζσ των αςτικϊν κζντρων
και τθσ υπαίκρου. Χθμαντικι ϊκθςθ ςτθν Ολοκλθρωμζνθ Εδαφικι Ανάπτυξθ δόκθκε από
τθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ Leader μζςω του Υρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
(ΥΑΑ) 2007-2013 και του Άξονα Υροτεραιότθτασ 4 του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ
Αλιείασ (ΕΥΑΟ) 2007-2013.
Χθμαντικό ςτοιχείο επίςθσ που χαρακτθρίηει τισ εδαφικζσ ανιςότθτεσ ςτθν Ξφπρο είναι θ
ςυςςωρευμζνθ ανάπτυξθ θ οποία παρατθρείται ςτισ παρακαλάςςιεσ τουριςτικζσ περιοχζσ
ςε ςχζςθ με τισ γφρω περιοχζσ.
Θ αντιμετϊπιςθ των αναπτυξιακϊν προβλθμάτων αςτικϊν, αγροτικϊν και περιοχϊν αλιείασ
και υδατοκαλλιζργειασ τθσ Ξφπρου, αναδεικνφει τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ όπου είναι δυνατό
Σλοκλθρωμζνθσ Χωρικισ Ανάπτυξθσ, προςαρμοςμζνθσ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ
αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ, όπωσ αυτι εκδθλϊνεται ςε κάκε επιμζρουσ περιοχι και
ειδικότερα:
(ι)Ψμιμα των αγροτικϊν περιοχϊν αντιμετωπίηει τα προβλιματα τθσ αποδιάρκρωςθσ των
τοπικϊν παραγωγικϊν ςυςτθμάτων που βαςίηονταν ςτθ γεωργία και τθσ πλθκυςμιακισ
αποδυνάμωςθσ, ιδιαίτερα των ορεινϊν περιοχϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτο
επίπεδο των υποδομϊν. Για τισ περιοχζσ αυτζσ είναι αναγκαία θ υιοκζτθςθ ενόσ πλαιςίου
πολιτικισ που κα αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πλθκυςμιακισ αποψίλωςθσ, μζςω τθσ
διευκόλυνςθσ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ και τθσ δθμιουργίασ νζων
κζςεων εργαςίασ ςτο δευτερογενι και τον τριτογενι τομζα και ςτθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων ςτισ υποδομζσ, ςτθν προςταςία και ανάδειξθ των φυςικϊν και πολιτιςτικϊν
πόρων των περιοχϊν και ςτθν αξιοποίθςθ των υποδομϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ
τουριςτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν φπαικρο, ςε ζνα πλαίςιο που κα αξιοποιεί το φυςικό και
ανκρωπογενζσ περιβάλλον με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ . Υροτεραιότθτα
αποδίδεται ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προςζγγιςθσ LEADERωσ μζςο για τθν προϊκθςθ
τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και ςτθν περαιτζρω δικτφωςθ – ςυνεργαςία μεταξφ αγροτικϊν
περιοχϊν για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ και ενθμζρωςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ διατοπικισ
και διακρατικισ ςυνεργαςίασ.
Υεραιτζρω, θ ςυνειςφορά πόρων από το ΕΨΥΑ κα μεγιςτοποιιςει τα προςδοκϊμενα
αποτελζςματα τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ ςε τομείσ όπωσ θ αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων ςτισ υποδομζσ, θ ενίςχυςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ,
θ προςταςία και ανάδειξθ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων και θ βελτίωςθ τθσ
επιςκεψιμότθτασ των περιοχϊν αυτϊν.
(ιι)Ψμιματα των αςτικϊν περιοχϊν13, ιδιαίτερα δε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ που
εντοπίηονται ςτουσ αςτικοφσ πυρινεσ, αντιμετωπίηουν τθν υποβάκμιςθ του αςτικοφ
περιβάλλοντοσ (φυςικοφ και δομθμζνου) ςε ςυνδυαςμό με τθν ζνταςθ αρνθτικϊν

13

Ωσ τζτοιεσ ορίηονται περιοχζσ που καλφπτονται από τα Ψοπικά Χχζδια τα οποία ζχουν αναπτυχκεί για τισ τζςςερεισ πόλεισ
τθσ Ξφπρου (Οευκωςία, Οεμεςόσ, Οάρνακα και Υάφοσ) οι οποίεσ βρίςκονται ςτθ, βάςθ του Ψμιματοσ Υολεοδομίασ και
Σικιςεωσ
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κοινωνικϊν φαινομζνων που ωσ αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ πλιττει ιδιαίτερα
κοινωνικζσ ομάδεσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Θ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν
προχποκζτει τθν υιοκζτθςθ δράςεων για τθν ανακζρμανςθ τθσ οικονομίασ με ζμφαςθ ςε
τομείσ και κλάδουσ τθσ πράςινθσ οικονομίασ, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν αντιμετϊπιςθ
των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ μζςω τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των δθμόςιων
κτιρίων και τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςτισ περιοχζσ αυτζσ, τθν υιοκζτθςθ
δράςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των αυξθμζνων αναγκϊν που δθμιουργεί θ οικονομικι
κρίςθ ςε ευαίςκθτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν πρόνοιασ και τθν εφαρμογι παρεμβάςεων με ςτόχο τθ δθμιουργία κζςεων
απαςχόλθςθσ, μζςω του εκςυγχρονιςμοφ ι τθσ ίδρυςθσ νζων επιχειριςεων και μζςω τθσ
ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ.
Για τθν εφαρμογι των παρεμβάςεων ςτισ αςτικζσ περιοχζσ κατά τθ νζα προγραμματικι
περίοδο, μζςω τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ κατανζμονται πόροι από το ΕΨΥΑ και το
ΕΞΨ, ςε εφαρμογι των ςχετικϊν προνοιϊν Ξανονιςμοφ Ξοινϊν Διατάξεων.
(ιιι) ςε περιοχζσ όπου θ αλιεία ι/και θ υδατοκαλλιζργεια αποτελοφν ςθμαντικοφσ κλάδουσ
για τισ τοπικζσ οικονομίεσ ςε όρουσ παραγωγισ και απαςχόλθςθσ, είναι αναγκαία θ
υιοκζτθςθ πολιτικισ θ οποία κα αντιμετωπίηει τα προβλιματα τθσ αλιείασ και του
καλάςςιου περιβάλλοντοσ, κα μειϊνει τθν εξάρτθςθ των περιοχϊν αυτϊν από τθν αλιεία
μζςω τθσ δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ ςε ςυμπλθρωματικοφσ κλάδουσ και κα
προωκεί τθν τοπικι ανάπτυξθ αξιοποιϊντασ τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ Ξφπρου
ςτουσ τομείσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ χωρικισ ανάπτυξθσ είναι
θ κινθτοποίθςθ του τοπικοφ δυναμικοφ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των τοπικϊν κοινοτιτων
και των αςτικϊν αρχϊν τόςο κατά τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και χάραξθσ τθσ αναπτυξιακισ
ςτρατθγικισ, όςο και κατά τθ διαδικαςία επιλογισ των δράςεων, παρακολοφκθςθσ αλλά
και αξιολόγθςθσ των τοπικϊν προγραμμάτων.
Θ υιοκζτθςθ διαδικαςιϊν ευρείασ διαβοφλευςθσ με τον τοπικό πλθκυςμό και θ ςυμμετοχι
των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είτε αυτοτελϊσ, είτε ςε ςυμπράξεισ είτε μζςω
εταιρικϊν ςχθμάτων, των οικονομικϊν και κοινωνικϊν εταίρων, εκπροςϊπων μθ
κυβερνθτικϊν περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων, φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν (γυναικείεσ οργανϊςεισ, οργανϊςεισ που εκπροςωποφν άτομα
με ειδικζσ ανάγκεσ, λοιποί αντιπροςωπευτικοί ςυλλογικοί φορείσ ατόμων που
αντιμετωπίηουν κίνδυνο κοινωνικοφ αποκλειςμοφ) κα ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των
ικανοτιτων ςχεδιαςμοφ των τοπικϊν κοινοτιτων, τθν εξυπθρζτθςθ των αρχϊν τθσ
πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ (multilevelgovernance) και τθν αποτελεςματικότερθ
υλοποίθςθ των παρεμβάςεων.
Σι παρεμβάςεισ τθσ εδαφικισ ανάπτυξθσ κα ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των επενδυτικϊν
προτεραιοτιτων των Ψαμείων που κα υλοποιθκοφν μζςω των αξόνων προτεραιότθτασ /
προτεραιοτιτων τθσ Ζνωςθσ των επιμζρουσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων που
ςυγχρθματοδοτοφνται από τα ΕΨΥΑ, Ψαμείο Χυνοχισ, ΕΞΨ, ΕΓΨΑΑ, ΕΨΚΑ.
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Ψα νζα εργαλεία για τθν Σλοκλθρωμζνθ Εδαφικι Ανάπτυξθ τθσ περιόδου 2014-2020
παρζχουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ και θ αξιοποίθςθ τουσ κα γίνει με γνϊμονα τισ
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αλλά και τθν κεςμικι και διοικθτικι ικανότθτα των επιμζρουσ
επιπζδων τθσ αυτοδιοίκθςθσ (Διμοι – Αςτικζσ περιοχζσ, Ξοινότθτεσ – Αγροτικζσ –περιοχζσ
αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ). Χτα τζςςερα αςτικά κζντρα κα εφαρμοςκοφν
Σλοκλθρωμζνα Υρογράμματα Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ με τθν χρθματοδότθςθ από
διακριτό Άξονα
Υροτεραιότθτασ, ενϊ ςτισ αγροτικζσ και περιοχζσ αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ κα αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ που προςφζρονται μζςα από τθν
εφαρμογι ςτρατθγικϊν Ψοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Υρωτοβουλία Ψοπικϊν Ξοινοτιτων
(CLLD).
3.1.1


Σοπικό
Ανϊπτυξη
Κοινοτότων(CLLD)

με

Πρωτοβουλύα

Σοπικών

Σι κφριεσ προκλιςεισ που το κ-μ προτίκεται να αντιμετωπίςει με τθ βοικεια τθσ
προςζγγιςθσ CLLD

Σι κφριεσ προκλιςεισ που κα αντιμετωπιςκοφν μζςω τθσ προςζγγιςθσ CLLDγια τισ
αγροτικζσ περιοχζσ αφοροφν τθν μείωςθ των χρόνιων εδαφικϊν ανιςοτιτων που
παρατθροφνται αφενόσ μεταξφ ορεινϊν αγροτικϊν περιοχϊν και των αςτικϊν κζντρων (που
λόγω τθσ διαδικαςίασ προαςτικοποίθςθσ διαχζουν βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ ςτισ πεδινζσ
περιαςτικζσ περιοχζσ) και αντανακλϊνται ςτθν πλθκυςμιακι εριμωςθ των ορεινϊν
κοινοτιτων και τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων. Επίςθσ, οι προκλιςεισ τθσ νζασ Ξοινισ
Αλιευτικισ Υολιτικισ αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν μζςω τθσ προςζγγιςθσ CLLD με τθν
αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων ενίςχυςθσ που παρζχει το ΕΨΚΑ ςε περιοχζσ τθσ Ξφπρου με
ζντονθ δραςτθριότθτα ςτουσ τομείσ τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ.
Χτο πλαίςιο αυτό, θ προτεραιότθτα χρθματοδότθςθσ εςτιάηεται ςε διαρκρωτικά μζτρα τόςο
κοινωνικοφ όςο και οικονομικοφ χαρακτιρα και ςε αναπτυξιακζσ παρεμβάςεισ που
ςτοχεφουν ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων των διαφόρων κεματικϊν
προτεραιοτιτων, προςδιοριςμζνων όμωσ ςε χωρικό επίπεδο και εφαρμοηόμενων ςτο
πλαίςιο των αρχϊν τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ. Ειδικότερα, με βάςθ και τθν
περιγραφι των βαςικϊν αναγκϊν που αντιμετωπίηει κάκε επιμζρουσ χωρικι ενότθτα, θ
διαδικαςία τθσ Ψοπικισ Ανάπτυξθσ με Υρωτοβουλία των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων, όπωσ κα
εφαρμοςκεί ςε αγροτικζσ και περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, καλείται να
αντιμετωπίςει τισ βαςικζσ προκλιςεισ:
Για τισ αγροτικζσ περιοχζσ, τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πλθκυςμιακισ αποδυνάμωςθσ, μζςω τθσ
ενίςχυςθσ για τθ δθμιουργία νζων επιχειριςεων και κζςεων εργαςίασ, με ςκοπό τθ μείωςθ
τθσ εξάρτθςθσ του τοπικοφ παραγωγικοφ ιςτοφ από τθν γεωργία, τθν ανάδειξθ των
πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πόρων των περιοχϊν αυτϊν με ςτόχο τθν τουριςτικι αξιοποίθςι
τουσ και τθ ςυμβολι ςτθ διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ χϊρασ, τθν
προϊκθςθ δράςεων για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων ςτον τομζα των υποδομϊν και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων
μζςω τθσ κάλυψθσ ελλείψεων που παρουςιάηονται ςε βαςικζσ υπθρεςίεσ. Υεραιτζρω, θ
εξειδίκευςθ του προγραμματιςμοφ ςτο επίπεδο τθσ κάκε περιοχισ παρζμβαςθσ είναι
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δυνατό να αναδείξει τισ ανάγκεσ εφαρμογισ παρεμβάςεων που κα ςυμβάλουν ςτουσ
ευρφτερουσ ςτόχουσ τθσ Χυμφωνίασ Εταιρικισ Χχζςθσ ςτον τομζα τθσ κλιματικισ αλλαγισ
κακϊσ και μζτρα που αφοροφν ςτθν προςταςία του εδάφουσ από τθ διάβρωςθ, ςτθν
διάδοςθ διαχειριςτικϊν πρακτικϊν για τθν προςταςία του εδάφουσ, μζτρα δαςικισ
προςταςίασ ι προςταςίασ και αποκατάςταςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ.
Θ πολιτικι για τισ αγροτικζσ περιοχζσ εξειδικεφεται μζςω του Υρογράμματοσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ 2014-20, ενϊ για τθν επιλογι περιοχϊν και τισ παρεμβάςεισ οι οποίεσ είναι
επιλζξιμεσ προσ ςτιριξθ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
εφαρμόηονται τα κριτιρια επιλογισ και οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τον Ξαν. (ΕΕ)
1305/2013.
Για τισ περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ κφριεσ προκλιςεισ αποτελοφν θ
δθμιουργία νζων μορφϊν ειςοδιματοσ και νζων κζςεων απαςχόλθςθσ και θ αξιοποίθςθ
των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των περιοχϊν αυτϊν για τθ βελτίωςθ τθσ
επιςκεψιμότθτάσ τουσ ωσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ, θ αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων
για τθν ανάπτυξθ βιϊςιμων υδατοκαλλιεργειϊν, θ προςταςία του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ και τθσ βιοποικιλότθτασ των περιοχϊν αυτϊν, και θ αξιοποίθςθ των
δυνατοτιτων που παρζχουν για τθν Ξφπρο ςτον τομζα τθσ γαλάηιασ οικονομίασ. Θ
περαιτζρω εξειδίκευςθ των τοπικϊν ςτρατθγικϊν ανά περιοχι εφαρμογισ κα αναδείξει
ενδεχομζνωσ τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ κάκε μίασ από αυτζσ όςον αφορά τθ λιψθ μζτρων
που ςχετίηονται με τθν προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθν αποφυγι των
ςυνεπειϊν τθσ και τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ιδιαίτερα
θλιακισ) ςτισ περιοχζσ αυτζσ.
Σι περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, οι οποίεσ κα καταςτοφν επιλζξιμεσ προσ
ςτιριξθ, κα προςδιοριςτοφν από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ΚΑΟΑΧΧΑ που κα
ςυγχρθματοδοτθκεί από το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτον Ξανονιςμό του ΕΨΚΑ. Σ προςδιοριςμόσ των περιοχϊν αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ κα γίνει με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ του Ξανονιςμοφ, όπωσ κα
εξειδικευκοφν από τθν αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι.


Βαςικοί ςτόχοι και προτεραιότθτεσ τθσ προςζγγιςθσ CLLD για το κ-μ (κεματικι
ςτόχευςθ)

Σι ςτόχοι και οι προτεραιότθτεσ για τθν εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ CLLD αφοροφν τθν
αναγκαιότθτα για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων των αγροτικϊν/περιοχϊν
αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ μζςω τθσ δθμιουργίασ ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ ιδιαίτερα
για τουσ νζουσ και άλλεσ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και διαφοροποίθςθσ των πθγϊν
ειςοδιματοσ, τθν κάλυψθ των ανιςοτιτων αναφορικά με το επίπεδο των παρεχόμενων
βαςικϊν υπθρεςιϊν (υγεία, εκπαίδευςθ, πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ). Χτοχεφεται
επίςθσ θ μείωςθ τθσ υςτζρθςθσ που παρατθρείται ςτθν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ όπωσ θ
ψυχαγωγία και ο πολιτιςμόσ και θ φροντίδα παιδιϊν και θλικιωμζνων, ςε ςχζςθ με τα
αςτικά κζντρα, θ ανακζρμανςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ δθμιουργίασ τοπικϊν
αλυςίδων αξίασ με ςτόχο τθν παραγωγι προϊόντων / παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ
προςτικζμενθσ αξίασ, θ αναηωογόνθςθ των τοπικϊν υποδομϊν, θ αναςτροφι τθσ τάςθσ
υποβάκμιςθσ του φυςικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ τοπίου μζςω τθσ ανάπλαςθσ,
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προςταςίασ και ανάδειξθσ του τοπίου κακϊσ και μζςω τθσ δθμιουργίασ εμπλουτιςτικϊν
ζργων με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ και περαιτζρω προϊκθςθ του αγροτουριςμοφ/αλιευτικοφ
τουριςμοφ/καταδυτικοφ τουριςμοφ, θ υιοκζτθςθ καινοτόμων προςεγγίςεων και θ
μεταφορά τεχνογνωςίασ από άλλεσ περιοχζσ και τζλοσ θ βελτίωςθ τθσ τοπικισ
διακυβζρνθςθσ.


Οι Θεματικοί Στόχοι που κα ςυμβάλουν είναι κατά κφριο λόγο οι 3, 6, 8 και 9 ενϊ ςε
μικρότερο βακμό ο Θεματικόσ Στόχοσ 1.



Ενδεικτικά οι τφποι των περιοχϊν όπου προβλζπεται να υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ
CLLD.

Θ προςζγγιςθ με πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων κα εφαρμοςκεί ςε αγροτικζσ περιοχζσ
που αντιμετωπίηουν ςθμαντικά αναπτυξιακά προβλιματα και ςε περιοχζσ με ζντονθ
αλιευτικι δραςτθριότθτα.
Πζςω τθσ προςζγγιςθσ CLLD, ςε ότι αφορά τισ αγροτικζσ περιοχζσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα
δοκεί ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ τθσ υπαίκρου όπου ςθμειϊνονται και τα
ςθμαντικότερα αναπτυξιακά προβλιματα. Σι πλείςτεσ των πεδινϊν περιοχϊν τθσ υπαίκρου
παρουςιάηουν αφξθςθ ςτον πλθκυςμό, και καλφτερθ δθμογραφικι ςφνκεςθ. Χε αντίκεςθ,
οι θμιορεινζσ περιοχζσ παρουςιάηουν πλθκυςμιακι αποψίλωςθ, γεραςμζνθ πλθκυςμιακι
ςφνκεςθ και ςθμαντικι εξάρτθςθ από δραςτθριότθτεσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ. Χε
οριςμζνεσ απομακρυςμζνεσ
ορεινζσ περιοχζσ παρουςιάηεται ακόμα πιο ςοβαρι
πλθκυςμιακι αποψίλωςθ και κίνδυνοσ πλιρουσ εγκατάλειψθσ. Ωσ αποτζλεςμα των πιο
πάνω διαπιςτϊςεων επιβάλλεται όπωσ οι παρεμβάςεισ των ΣΨΔ ςτα πλαίςια του ΕΓΨΑΑ
εςτιαςτοφν ςτισ περιοχζσ με τα ςοβαρότερα προβλιματα.
Χτόχοσ τθσ πολιτικισ που κα εφαρμοςκεί ςτισ περιοχζσ αυτζσ είναι θ αντιμετϊπιςθ τθσ
αναπτυξιακισ τουσ υςτζρθςθσ, τόςο ςτουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, όςο και ςτουσ
τομείσ των υποδομϊν και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ κατοίκουσ. Ιδθ, κατά τθν
τρζχουςα προγραμματικι περίοδο, διατζκθκε από τον κρατικό προχπολογιςμό ςθμαντικό
φψοσ χρθματοδοτικϊν πόρων, με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ορεινϊν
κοινοτιτων και των μεταξφ τουσ ςυνδζςεων. Ξατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-20,
ςχετικζσ παρεμβάςεισ κα χρθματοδοτθκοφν από εκνικοφσ πόρουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ
που κα διαπιςτωκοφν.
Ξατά τθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ κα ηθτθκεί από τισ υποψιφιεσ Σμάδεσ Ψοπικισ
Δράςθσ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου να ςυμπεριλάβουν κατά ζνα υψθλό ποςοςτό
τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ κοινότθτεσ που πλθροφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια που ςχετίηονται με
τθν αναπτυξιακι υςτζρθςθ των περιοχϊν αυτϊν. Ωςτόςο δεν αναμζνεται να αποκλειςτοφν
εξ’ οριςμοφ οι υπόλοιπεσ αγροτικζσ περιοχζσ. Ψο υπόλοιπο ποςοςτό ζκταςθσ κα μπορεί να
καλυφκεί από άλλεσ περιοχζσ που παρουςιάηουν ςθμαντικι εξάρτθςθ από τθν
γεωργοκτθνοτροφικι παραγωγι, ζντονθ άςκθςθ γεωργικισ δραςτθριότθτασ και πλιττονται
από τισ επιπτϊςεισ τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ ΞΑΥ.
Ωσ περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ κεωροφνται οι παράκτιεσ κοινότθτεσ ςτισ
οποίεσ υπάρχει ςθμαντικό ποςοςτό του πλθκυςμοφ που αςχολείται με τον αλιευτικό τομζα
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ι υπάρχει ςχετικά ςθμαντικό ποςοςτό παραγωγισ προϊόντων αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και οι κοινότθτεσ Ψροόδουσ ςτισ οποίεσ διεξάγεται
υδατοκαλλιζργεια. Θ εξειδίκευςθ των περιοχϊν αυτϊν κα ςτθριχκεί ςτα κριτιρια επιλογισ,
όπωσ αυτά κα περιγραφοφν ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα ΚΑΟΑΧΧΑ του ΕΨΚΑ.


Πρόταςθ για απόκλιςθ από τα όρια πλθκυςμοφ που τίκενται για τισ περιοχζσ όπου κα
εφαρμοςτεί θ προςζγγιςθ CLLD (ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ΚΚΔ)

Δεν κα υπάρξουν αποκλίςεισ από τα πλθκυςμιακά όρια.


Ενδεικτικά προςδιοριςμόσ των Σαμείων που προβλζπεται να χρθματοδοτιςουν
παρεμβάςεισ CLLD, θ ςυμμετοχι και ο ρόλοσ του κάκε Σαμείου ςτουσ διαφόρουσ
τφπουσ περιοχϊν παρζμβαςθσ (λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ υποχρεωτικισ ςυμμετοχισ
του ΕΓΣΑΑ)

Θ εφαρμογι των CLLD κα μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ψαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΨΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ (ΕΨΚΑ), ανά
κατθγορία περιοχισ. Εκτιμάται ότι τουλάχιςτον 5% των ςυνολικϊν πόρων του ΕΓΨΑΑ και
13,2% των ςυνολικϊν πόρων του ΕΨΚΑ, κα διοχετευκοφν για τθν εφαρμογι των CLLD.
Πζςα από το «Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 - 2020» και κατ’ επζκταςθ το ΕΓΨΑΑ,
κα χρθματοδοτοφνται δράςεισ οι οποίεσ κα εξυπθρετοφν κυρίωσ τθν 6θ Υροτεραιότθτα τθσ
Ζνωςθσ ςτο τομζα τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ θ οποία ςτοχεφει ςτθν «Υροϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ». Αναφζρεται ενδεικτικά ότι ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ των
ςτρατθγικϊν ςχεδίων των Σμάδων Ψοπικισ Δράςθσ αναμζνεται να προωκθκοφν δράςεισ
μεταφοράσ γνϊςεων και ενθμζρωςθσ για μθ γεωργικά κζματα, δράςεισ που δθμιουργοφν
νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςτουσ τομείσ του αγροτουριςμοφ, τθσ χειροτεχνίασ, τθσ λιανικισ
πϊλθςθσ. Υροβλζπονται επίςθσ δθμόςιεσ παρεμβάςεισ για μικρισ κλίμακασ υποδομζσ
κακϊσ και δράςεισ ςυνεργαςίασ για δθμιουργία δικτφων ςτθν φπαικρο και προϊκθςθ του
τουριςμοφ τθσ υπαίκρου. Σι Σμάδεσ Ψοπικισ Δράςθσ δφνανται να υλοποιιςουν
παρεμβάςεισ που ςχετίηονται με τθν κλιματικι αλλαγι εφόςον αυτό τεκμθριϊνεται αν
αναδεικνφεται μζςα από τα ςτρατθγικά ςχζδια που κα ετοιμαςτοφν. Σι δράςεισ
ςυνεργαςίασ μποροφν ςε μεγάλο βακμό να ςυμβάλουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Αντίςτοιχα από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «ΚΑΟΑΧΧΑ» 2014-2020 κα χρθματοδοτοφνται
δράςεισ οι οποίεσ κα εξυπθρετοφν τθν 4θ Υροτεραιότθτα τθσ Ζνωςθσ ςτο τομζα τθσ αλιείασ
και υδατοκαλλιζργειασ, ςτα πλαίςια εφαρμογισ τθσ Ξοινισ Αλιευτικισ Υολιτικισ και
επίτευξθσ των ςτόχων τθσ Χτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, θ οποία ςτοχεφει ςτθν «Αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ και τθσ εδαφικισ ςυνοχισ». Τςον αφορά τισ ΣΨΔ του ΕΨΚΑ ιδιαίτερο βάροσ
κα δοκεί ςτισ κοινότθτεσ όπου εμφανίηεται ςθμαντικι αλιευτικι δραςτθριότθτα ι
υδατοκαλλιζργεια ι υπάρχει ςχετικά ουςιαςτικό ποςοςτό παραγωγισ προϊόντων αλιείασ
και υδατοκαλλιζργειασ με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ευθμερίασ
των απαςχολοφμενων ςτον αλιευτικό τομζα και τθν ανάπτυξθ των περιοχϊν αλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ.
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Πωσ προβλζπεται να επιτευχκεί θ ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςε τοπικό επίπεδο και κατά
πόςο το κ-μ κα ςτθρίξει τθ χρθματοδότθςθ ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ από πολλαπλά
Σαμεία
Δεν αναμζνεται να εφαρμοςτεί θ πολυταμειακι χρθματοδότθςθ. Χτθν περίπτωςθ που μια
ΣΨΔ αποφαςίςει να ςυμπεριλάβει ςτθ ςτρατθγικι τθσ δράςεισ και από τα δφο Ψαμεία, τότε
κα πρζπει να κακορίηονται ποιεσ από τισ δράςεισ μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το
ΕΓΨΑΑ και ποιεσ μποροφν να χρθματοδοτθκοφν από το ΕΨΚΑ. Χε ότι αφορά τθν επιμζρουσ
ςυμμετοχι των δφο Ψαμείων αναμζνεται να προωκθκεί θ ανάπτυξθ και υλοποίθςθ
πολυκεματικϊν / πολυτομεακϊν (αλλά ταυτόχρονα ςτοχευμζνων και βιϊςιμων)
ςτρατθγικϊν.
Χτισ περιοχζσ εφαρμογισ παρεμβάςεων CLLD είναι δυνατι θ χρθματοδότθςθ πρόςκετων
παρεμβάςεων από το ΕΨΥΑ για τθν μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν τοπικι
κοινωνία, μζςα από τθν εφαρμογι των τομεακϊν πολιτικϊν ςτα πεδία επιλεξιμότθτασ του
Ψαμείου.
Εκτιμάται ότι κατά το ςτάδιο τθσ εφαρμογισ δεν πρόκειται να διαπιςτωκοφν ιδιαίτερα
προβλιματα αναφορικά προσ τον αναγκαίο ςυντονιςμό μεταξφ των Ψαμείων, όςον αφορά
τον προγραμματιςμό και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ. Σι παρεμβάςεισ ςτισ αγροτικζσ και
αςτικζσ περιοχζσ είναι ουςιαςτικά μονοταμειακοφ χαρακτιρα, ενϊ θ αναγκαία
ςυμπλθρωματικότθτά τουσ με τισ παρεμβάςεισ που τυχόν χρθματοδοτθκοφν από το ΕΨΥΑ
ι/και το ΕΞΨ ςτισ περιοχζσ αυτζσ κα διαςφαλιςτεί μζςω τισ αναγκαίασ διαβοφλευςθσ
μεταξφ των αρμόδιων Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και τθσ Εκνικισ Αρχισ Χυντονιςμοφ. Θ
ςυμμετοχι όλων των ςυναρμόδιων φορζων ςτισ Επιτροπζσ Υαρακολοφκθςθσ των Ε.Υ. που
κα υλοποιθκοφν μζςω τθσ ΧΕΧ κα διευκολφνει περαιτζρω αυτόν τον ςυντονιςμό, όπωσ
άλλωςτε και το γεγονόσ ότι θ Διαχειριςτικι Αρχι είναι κοινι για τα Επιχειρθςιακά
Υρογράμματα που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΨΥΑ και το ΕΞΨ ενιςχφει τθν
επιδιωκόμενθ ςυμπλθρωματικότθτα των παρεμβάςεων.
Σ Υίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει ενδεικτικά τισ βαςικζσ προκλιςεισ που κα
αντιμετωπιςκοφν με τθ ςυνδρομι των Ευρωπαϊκϊν και Επενδυτικϊν Ψαμείων
Ρίνακασ 16
ΕΓΤΑΑ / Αγροτικζσ περιοχζσ
/ CLLD

ΕΤΘΑ / περιοχζσαλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ / CLLD

 Διαφοροποίθςθ
τθσ
τοπικισ
οικονομίασ,
δθμιουργία επιχειριςεων
– κζςεων απαςχόλθςθσ

 Διαφοροποίθςθ τθσ τοπικισ
οικονομίασ,
δθμιουργία
επιχειριςεων
–
κζςεων
απαςχόλθςθσ,
περιλαμβανομζνθσ
τθσ
ανάπτυξθσ
βιϊςιμθσ
υδατοκαλλιζργειασ
προκειμζνου για περιοχζσ
αλιείασ
και
υδατοκαλλιζργειασ,

 Ανάδειξθ φυςικϊν
πολιτιςτικϊν πόρων

–

 Βελτίωςθ – προςταςία
γεωργικοφ
περιβάλλοντοσ

ΕΤΡΑ (Αγροτικζσ και
περιοχζσαλιείασ και
υδατοκαλλιζργειασ) / Τομεακζσ
Ρροτεραιότθτεσ
 Ενίςχυςθ υποδομϊν
 Ενίςχυςθ υπθρεςιϊν για τθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ
των κατοίκων
 Ενίςχυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ
των αγροτικϊν περιοχϊν και
περιοχϊν
αλιείασ
και
υδατοκαλλιζργειασ
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 Υροςταςία
αποκατάςταςθ
βιοποικιλότθτασ

–

 Ανάδειξθ
φυςικϊν
πολιτιςτικϊν πόρων

–

 Υροςταςία
–
ανάδειξθ
παράκτιου και καλάςςιου
περιβάλλοντοσ

 Υαρεμβάςεισ για τθν ειςαγωγι
και χριςθ ΑΥΕ και τθν
προςαρμογι ςτθν κλιματικι
αλλαγι,
προκφψει
ωσ
αναγκαιότθτα με βάςθ τον απότθν-βάςθ προγραμματιςμό.

 Υροςταςία- αποκατάςταςθ
βιοποικιλότθτασ

•

υντονιςμόσ και διοικθτικι οργάνωςθ, ρόλοσ των Ομάδων Σοπικισ Δράςθσ (ΟΣΔ)

Δεδομζνου ότι οι περιοχζσ παρζμβαςθσ των ΣΨΔ ςτο Υρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κα
εςτιαςτοφν ςτισ ορεινζσ και θμιορεινζσ περιοχζσ που παρουςιάηουν αναπτυξιακά
προβλιματα, ενϊ οι ΣΨΔ ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «ΚΑΟΑΧΧΑ» κα εςτιαςτοφν ςτισ
περιοχζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, όπωσ αυτζσ κα κακοριςτοφν ςτο αντίςτοιχο ΕΥ,
εκτιμάται ότι οι περιοχζσ παρζμβαςθσ ςε μεγάλο βακμό κα είναι διακριτζσ μεταξφ των δφο
Υρογραμμάτων. Χτθν περίπτωςθ που παρατθρθκεί το φαινόμενο κάποιεσ περιοχζσ να
ςυμπίπτουν και ςτα δφο Υρογράμματα, τότε κα υπάρχει ιδιαίτερθ ςυνεργαςία μεταξφ των
αρμοδίων Διαχειριςτικϊν Αρχϊν και των ειδικϊν Επιτροπϊν που κα δθμιουργθκοφν ϊςτε
να διαςφαλίηεται θ ςυμπλθρωματικότθτα και θ ςυνζργεια ςτθν υλοποίθςθ των
ςτρατθγικϊν τοπικισ ανάπτυξθσ.
Θ κάκε ΣΨΔ κα είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ, μζςα από τθν
επιλογι δράςεων, οι οποίεσ κα προάγουν τουσ ςτόχουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ.
Χυγκεκριμζνα, οι ΣΨΔ ζχουν τθν ευκφνθ κινθτοποίθςθσ του τοπικοφ δυναμικοφ, διάγνωςθσ
των αναγκϊν τθσ περιοχισ, χάραξθσ τθσ τοπικισ ςτρατθγικισ, κζςπιςθσ κριτθρίων ζνταξθσ
πράξεων, δθμοςιοποίθςθσ προςκλιςεων, επιλογισ πράξεων, παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ των Ψοπικϊν Υρογραμμάτων. Θ Διαχειριςτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα
ελζγχου τθσ επιλεξιμότθτασ των προσ ζνταξθ πράξεων.


Ρυκμίςεισ για υποςτιριξθ τθσ προετοιμαςίασ

Σι Σμάδεσ πρωτοβουλίασ οι οποίεσ κζλουν να εγκρικοφν ωσ ΣΨΔ και κατά ςυνζπεια να
υλοποιιςουν ςτρατθγικζσ τοπικισ ανάπτυξθσ ςτα πλαίςια του CLLD κα μποροφν να λάβουν
προπαραςκευαςτικι υποςτιριξθ για δράςεισ που κα ςχετίηονται κυρίωσ με τθν ανάπτυξθ
και επεξεργαςία τθσ ςτρατθγικισ τουσ. Χυγκεκριμζνα, ωσ δαπάνεσ προπαραςκευαςτικισ
υποςτιριξθσ δφναται να καλυφκοφν δαπάνεσ για μελζτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ,
δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία τθσ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για παροχι ςυμβουλϊν και των δαπανϊν για δράςεισ
που ςχετίηονται με τισ διαβουλεφςεισ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ ενόψει τθσ προετοιμαςίασ
τθσ ςτρατθγικισ και διοικθτικζσ δαπάνεσ, δθλαδι λειτουργικζσ δαπάνεσ και δαπάνεσ
προςωπικοφ. Ψζτοια προπαραςκευαςτικι υποςτιριξθ κα είναι επιλζξιμθ ανεξάρτθτα από
το αν θ τοπικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ που ςχεδιάςτθκε από τθν ΣΨΔ που επωφελείται από
τθν υποςτιριξθ, κα επιλεγεί τελικά για χρθματοδότθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι ζγκριςθσ
των ΣΨΔ, θ οποία αναφζρεται πιο πάνω.
Οόγω τθσ ανάγκθσ για επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ των ΣΨΔ με ςτόχο τθν όςο το
δυνατόν πιο ζγκαιρθ ζναρξθ υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν, ενδζχεται θ
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προπαραςκευαςτικι υποςτιριξθ των ΣΨΔ του Leader να χρθματοδοτθκεί ςτα πλαίςια τθσ
προγραμματικισ περιόδου 2007-2013, μζςω του μζτρου τθσ τεχνικισ υποςτιριξθσ.
3.1.2

Ολοκληρωμϋνη Εδαφικό Επϋνδυςη (ITI)

Θ Ξφπροσ δεν προτίκεται να ενεργοποιιςει τθν προςζγγιςθ των Σλοκλθρωμζνων
Εδαφικϊν Επενδφςεων(ITI). Ψόςο το περιοριςμζνο φψοσ τθσ κατανομισ των Ψαμείων για
τθν Ξφπρο και κατ’ επζκταςθ το περιοριςμζνο μζγεκοσ των Υρογραμμάτων, όςο και το
γεγονόσ ότι θ διαχείριςθ τεςςάρων εκ των πζντε Ευρωπαϊκϊν Διαρκρωτικϊν και
Επενδυτικϊν Ψαμείων ςυγκεντρϊνεται κάτω από μία ενιαία Διαχειριςτικι Αρχι, κακιςτοφν
μθ αναγκαία και ενδεχομζνωσ δυςανάλογα πολφπλοκθ και επιβαρυντικι, ςε ςχζςθ με το
δυνθτικά αναμενόμενο όφελοσ, τθν αξιοποίθςθ του εν λόγω εργαλείου.
3.1.3


Βιώςιμη Αςτικό Ανϊπτυξη

Περιγραφι τθσ προςζγγιςθσ για τθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων
των αρχϊν για τον κακοριςμό των αςτικϊν περιοχϊν, όπου προβλζπεται να
εφαρμοςτοφν ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ για βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ

Θ Βιϊςιμθ Αςτικι Ανάπτυξθ κα προωκθκεί μζςω ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων που κα
υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια ενόσ Άξονα Υροτεραιότθτασ, ο οποίοσ κα ςυνδυάηει
ςυμπλθρωματικζσ επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ από διαφορετικοφσ κεματικοφσ ςτόχουσ
(δυνάμει του άρκρου 87.1.c του ΞΞΔ).
Τπωσ προαναφζρεται, ωσ Αςτικζσ Υεριοχζσ ςτθν Ξφπρο κεωροφνται οι περιοχζσ που
καλφπτονται από τα Ψοπικά Χχζδια των πόλεων.
Σλοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ για βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ προβλζπεται να υλοποιθκοφν
ςτα τζςςερα Αςτικά Ξζντρα τθσ Ξφπρου εςτιαςμζνεσ ςτουσ υποβακμιςμζνουσ πυρινεσ των
ιςτορικϊν κζντρων τεςςάρων πόλεων. Ειδικότερα, θ ςτρατθγικι επικεντρϊνεται ςτα
ιςτορικά κζντρα των αςτικϊν ςυγκροτθμάτων Οευκωςίασ, Οεμεςοφ, Οάρνακασ και Υάφου,
όπωσ αυτά κακορίηονται από το όριο του αςτικοφ κζντρου.
Σι πυρινεσ των πόλεων υπζςτθςαν άμεςεσ επιπτϊςεισ από τθν οικονομικι φφεςθ, με
απότομθ μείωςθ τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ και ςυνεπακόλουκθ εγκατάλειψθ αρικμοφ
εμπορικοφ χριςεων. Ωσ αποτζλεςμα, αντιμετωπίηονται και τα πλζον οξυμζνα
κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλιματα ςτισ περιοχζσ αυτζσ, ενϊ
ταυτόχρονα παρουςιάηουν και λειτουργικισ φφςθσ προβλιματα όπωσ κζματα πρόςβαςθσ
και αςφαλοφσ διακίνθςθσ πεηϊν και ποδθλατιςτϊν. Πζςω των ολοκλθρωμζνων αςτικϊν
παρεμβάςεων, οι περιοχζσ αυτζσ κα μποροφν να λειτουργιςουν ςαν πόλοι ανάπτυξθσ
λόγω τθσ ςυγκζντρωςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν
υποδομϊν και ανκρϊπινου δυναμικοφ υψθλοφ μορφωτικοφ επιπζδου.
Χτόχοσ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ δθμιουργία πολιτιςτικϊν, κοινωνικϊν, οικονομικϊν και
περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και μθχανιςμϊν που κα ενιςχφςουν τθν προςπάκεια των
ιςτορικϊν κζντρων για ζνταξι τουσ ςε ςτακερι αναπτυξιακι τροχιά και κα ςυμβάλουν ςτθν
επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ. Ωσ επακόλουκο τθσ προςπάκειασ, κα είναι θ αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ ηωισ και του αςτικοφ περιβάλλοντοσ και θ προβολι των ςυγκριτικϊν
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πλεονεκτθμάτων που χαρακτθρίηουν τισ επιλεγείςεσ περιοχζσ ολοκλθρωμζνων
παρεμβάςεων. Χτο πλαίςιο αυτό οι παρεμβάςεισ κα επικεντρωκοφν κατά κφριο λόγο:
-

Χτθν αναηωογόνθςθ του υποβακμιςμζνου αςτικοφ περιβάλλοντοσ και ςτθ
βελτίωςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ

-

Χτθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με επικζντρωςθ ςτισ ΠΠΕ

-

Χτθν προςταςία φυςικϊν πόρων και ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων και τθ
δθμιουργία πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν ςε ςθμαντικζσ ιςτορικζσ
περιοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτισ εν
λόγω περιοχζσ.

Σι Κεματικοί Χτόχοι που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των ανωτζρω
προκλιςεων μζςα από ολοκλθρωμζνεσ ςτρατθγικζσ ςτα πλαίςια τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ
Ανάπτυξθσ είναι οι 3,6, 7 και 9.
Χτθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ αςτικι ανάπτυξθ κα ςυμβάλουν
οι παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν παράλλθλα ςε άλλουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ/των, όπωσ οι παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ τθσ υποςτιριξθσ
τθσ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία χαμθλϊν ρφπων, τον τομζα του περιβάλλοντοσ, τθσ
προϊκθςθσ τθσ προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθσ πρόλθψθσ των κινδφνων που
προζρχονται από αυτι, τθσ προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κινθτικότθτασ ςτθν αγορά
εργαςίασ και τθσ προϊκθςθσ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ.
Ειδικότερα ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ κα καταβλθκεί προςπάκεια ϊςτε να υπάρχει
ςυνζργια ςτισ εςτιαςμζνεσ περιοχζσ ςε παρεμβάςεισ όπωσ ςυλλογι αποβλιτων ςτθν πθγι
και ανακφκλωςθσ. Χυμπλθρωματικοί με τουσ ςτόχουσ τθσ ςτρατθγικισ για τθ βιϊςιμθ
αςτικι ανάπτυξθ είναι επίςθσ οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ ςτον τομζα των Πεταφορϊν, αφοφ
κεντρικι επιδίωξθ αποτελεί και εκεί θ ενίςχυςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ, θ οποία ςε
ςυνδυαςμό με παρεμβάςεισ μικρότερθσ εμβζλειασ ςτα πλαίςια ολοκλθρωμζνων
ςτρατθγικϊν αςτικισ ανάπτυξθσ κα ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ
αςτικζσ περιοχζσ, ςτθν αντιμετϊπιςθ των φαινόμενων κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ, ςτθν
μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου από τον τομζα των μεταφορϊν και κατά
ςυνζπεια ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αζρα. . Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των πιο πάνω κα
διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυμπλθρωματικισ ςτιριξθσ των αρμόδιων φορζων υλοποίθςθσ
ζργων υποδομϊν μζςω χρθματοδοτικϊν εργαλείων.
Θ Βιϊςιμθ Σλοκλθρωμζνθ Αςτικι Ανάπτυξθ κα υλοποιθκεί μζςω τθσ κατάρτιςθσ
Χτρατθγικϊν Αςτικισ Ανάπτυξθσ, όπου κα εντοπίηονται / καταγράφονται οι βαςικζσ
αναπτυξιακζσ ανάγκεσ και προοπτικζσ τθσ κάκε περιοχισ παρζμβαςθσ, θ οποία κα
ςυγκεκριμενοποιείται μζςα από τισ εν λόγω Χτρατθγικζσ και κα κακορίηονται ςαφείσ
ςτόχοι για τα αποτελζςματα που αναμζνονται από τθ χριςθ των Ψαμείων. Σι Χτρατθγικζσ
κα καταρτιςτοφν ςτθν βάςθ προδιαγραφϊν που κα εκπονθκοφν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ
του κράτουσ, περιλαμβανομζνων κατευκφνςεων για το ςχεδιαςμό ολοκλθρωμζνθσ
προςζγγιςθσ για αςτικι ανάπτυξθ και κακοριςμοφ κεματικϊν ςτόχων/κριτθρίων (πλαιςίου
υποβολισ/αξιολόγθςθσ προτάςεων ςτρατθγικισ των επιλζξιμων Διμων). Ξάκε μία από τισ
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αςτικζσ ςτρατθγικζσ κα περιλαμβάνει ανάλογα τισ αναγκαίεσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ.
Φορείσ κατάρτιςθσ των Χτρατθγικϊν Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ κα είναι οι Αρχζσ Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, ςε ςυνεργαςία και ςε διαβοφλευςθ με άλλουσ ενδιαφερόμενουσ
οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ που λειτουργοφν ςτισ περιοχζσ παρζμβαςθσ,.
Χτθν επιλογι, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των παρεμβάςεων αποφαςιςτικό ρόλο κα
ζχουν οι Αρχζσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΑΨΑ) των περιοχϊν παρζμβαςθσ. Ειδικότερα οι ΑΨΑ
κατά αρχι κα υποβάλουν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι για ζγκριςθ τθ Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ
Αςτικισ Ανάπτυξθσ. Ακολοφκωσ οι ΑΨΑ κα υποβάλουν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι για τελικι
ζγκριςθ ζνα Χχζδιο Δράςθσ με όλα τα ζργα που ζχουν επιλεχκεί ςτα πλαίςια τθσ εν λόγω
Χτρατθγικισ. Για τα Χχζδια Χορθγιϊν ςε Πικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ κα ςυμμετζχουν οι
αρμόδιεσ ΑΨΑ, νοουμζνου ότι διαςφαλίηεται θ λειτουργικι ανεξαρτθςία και ότι δεν υπάρχει
οποιαδιποτε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ των ενδιαφερόμενων φορζων.
Χτα πλαίςια επίςθσ τθσ Επιτροπισ Υαρακολοφκθςθσ θ Διαχειριςτικι Αρχι κα προτείνει τθ
δθμιουργία ειδικισ Τπο- Επιτροπισ με τθ ςυμμετοχι όλων ενδιαφερομζνων ΑΨΑ κι άλλων
εταίρων για τθν παρακολοφκθςθ των ολοκλθρωμζνων αςτικϊν παρεμβάςεων


Η ενδεικτικι κατανομι ςε εκνικό επίπεδο για ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ βιϊςιμθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ με χρθματοδότθςθ από το ΕΣΠΑ (Άρκρο 7) και, ενδεχομζνωσ, από το ΕΚΣ

Χθμειϊνεται ότι οι δράςεισ που κα περιλαμβάνονται ςτισ Χτρατθγικζσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ
Ανάπτυξθσ και κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΨΥΑ, προβλζπεται να ςτθριχκοφν
ςυμπλθρωματικά από δράςεισ του ΕΞΨ οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν εντόσ των περιοχϊν
παρζμβαςθσ που κα κακοριςτοφν από τισ τοπικζσ αναπτυξιακζσ ςτρατθγικζσ. Χυγκεκριμζνα,
προβλζπεται θ κατανομι ενόσ ενδεικτικοφ ποςοφ τθσ τάξθσ των €3 εκ περίπου, από το ΕΞΨ,
για τθν υλοποίθςθ δράςεων που κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ
ςτισ υπό αναφορά αςτικζσ περιοχζσ, επιδιϊκοντασ τθ μζγιςτθ δυνατι ςυνζργεια μεταξφ
των δφο Ψαμείων ςτο τομζα τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ ανάπτυξθσ.
Ρίνακασ 17: Ενδεικτικι κατανομι, ςε εκνικό επίπεδο, για ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ βιϊςιμθσ
αςτικισ ανάπτυξθσ

3.1.4

Ταμείο

Ενδεικτικι κατανομι, ςε εκνικό
επίπεδο, για ολοκλθρωμζνεσ
δράςεισ βιϊςιμθσ αςτικισ
ανάπτυξθσ (εκ. EUR)

Ροςοςτό ωσ προσ τθ ςυνολικι
κατανομι του Ταμείου (%)

ΕΨΥΑ

60,25 εκ

20%

Σομεύσ Προτεραιότητασ ςτο πλαύςιο των Προγραμμϊτων
Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ υνεργαςύασ (ΕΕ)

Θ Ξφπροσ βρίςκεται ςε ιδιαίτερα κομβικι γεωγραφικι κζςθ ςτο χϊρο τθσ Ροτιοανατολικισ
Πεςογείου, κακϊσ ςυνδζει τθν περιοχι τθσ Ευρϊπθσ με τθ Πζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια
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Αφρικι, ενϊ αποτελεί τθν πφλθ ειςόδου-εξόδου τθσ ΕΕ ςε τρίτεσ χϊρεσ. Επίςθσ, κατζχει
ιδιαίτερα ςθμαντικι κζςθ, όςον αφορά τθν ανάπτυξθ των ςχζςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
με τα υπόλοιπα κράτθ τθσ Πεςογείου ςτο πλαίςιο τθσ Ευρω-Πεςογειακισ ςυνεργαςίασ και
κομβικι κζςθ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ «καλάςςιασ λεωφόρου» τθσ ΡότιοΑνατολικισ Ευρϊπθσ.
Ξατά τθν περίοδο 2014-2020, θ ενδυνάμωςθ των χωρικϊν ςυνεργαςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ
εδαφικισ ςυνεργαςίασ εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων τθσ Ε.Ε (με τισ γείτονεσ χϊρεσ) ,
ςυνιςτά μία βαςικι ςτρατθγικι επιδίωξθ για ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ κοινϊν
προβλθμάτων / προκλιςεων, ςυμβάλλοντασ παράλλθλα ςτθν αςφάλεια και ςτακερότθτα
ςτθν περιοχι τθσ Πεςογείου. Λδιαίτερα ςθμαντικι κεωρείται και θ ενδυνάμωςθ τθσ
ςυνεργαςίασ ςτθν νοτιανατολικι Ευρϊπθ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ξφπρου ςτο νζο
Διακρατικό Υρόγραμμα BalkanMediterranean αλλά και οι προςπάκειεσ τθσ Ξφπρου για τθν
ανάπτυξθ Πακρο Υεριφερειακισ Χτρατθγικισ για τθ Πεςόγειο.
Χτθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Ξφπροσ για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020 κα
ςυμμετάςχει ςε παρεμβάςεισ ςε διαςυνοριακό (Υρόγραμμα Διαςυνοριακισ Χυνεργαςίασ
Ελλάδα-Ξφπροσ 2014-2020, Υρόγραμμα Διαςυνοριακισ Χυνεργαςίασ Πεςογειακισ Οεκάνθσ
ENI-MEDκαι
Υρόγραμμα
Διαςυνοριακισ
Χυνεργαςίασ
Ξφπροσ-Ψουρκία),
ςε
διαπεριφερειακό (Υρόγραμμα Διαπεριφερειακισ Χυνεργαςίασ INTERREGEUROPE,
Υρόγραμμα για τθν Αειφόρο Αςτικι Ανάπτυξθ URBACTIII, Ευρωπαικό Δίκτυο
Υαρακολοφκθςθσ Χωρικοφ Χχεδιαςμοφ ESPON 2014-2020 και Υρόγραμμα INTERACTIII), ςε
διακρατικό επίπεδο (Υρόγραμμα Διακρατικισ Χυνεργαςίασ Πεςογειακοφ Χϊρου MED, και
Υρόγραμμα Διακρατικισ Χυνεργαςίασ BalkanMediterranean), αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ
που προςφζρει θ ΕΕΧ. Βάςει των υφιςτάμενων αναγκϊν, οι κφριοι τομείσ προτεραιότθτασ
για τθν ΕΕΧ, αφοροφν:
-

Ψον τομζα τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, διαμζςου
διαδικαςιϊν ανταλλαγισ εμπειριϊν και τθσ εφαρμογισ βζλτιςτων και καινοτόμων
πρακτικϊν.

-

Ψθ μετάβαςθ προσ μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα, με
ζμφαςθ ςε κζματα ενζργειασ (ειδικά για ΑΥΕ).

-

Ψθν ανταγωνιςτικότθτα, με ζμφαςθ ςε ςτιριξθ τομζων με ιδιαίτερθ προςτικζμενθ
αξία, όπωσ ο τουριςμόσ και οι ΠΠΕ. Ειδικά για τον τουριςμό, προτεραιότθτα
αποτελεί θ ςυνεργαςία με τθν Ελλάδα, κακϊσ και άλλα κράτθ τθσ Πεςογείου
(Ξράτθ – Πζλθ ι μθ), με ςτόχο τθν ενίςχυςθ ι /και τθ διαφοροποίθςθ του
τουριςτικοφ προϊόντοσ, κακϊσ και τθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου. Θ
ςτιριξθ των ΠΠΕ, αποτελεί ουςιαςτικά προτεραιότθτα που εντάςςεται ςτο ςφνολο
των Υρογραμμάτων τθσ ΕΕΧ. Χτα πλαίςια αυτά κα προωκθκεί θ διεκνοποίθςθ και θ
εξωςτρζφεια των επιχειριςεων, ενδεχομζνωσ μζςα από ζργα που κα εφαρμοςτοφν
από εταιρικά ςχιματα από φορείσ διαφόρων χωρϊν, όπωσ για παράδειγμα κοινά
εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινζσ διαφθμιςτικζσ/προωκθτικζσ ιςτοςελίδεσ,
ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και εμπειριϊν, τθν κοινι εξερεφνθςθ νζων αγορϊν
κ.ά. Υαράλλθλα, κα μποροφςε να προωκθκεί θ ςυμπλεγματοποίθςθ ΠΠΕ μζςω
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ζργων που αφοροφν τθ ςυνεργαςία ςυλλογικϊν φορζων που εκπροςωποφν
επιχειριςεισ (όπωσ επιμελθτιρια) και μζςω τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για
καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα τθσ ςυμπλεγματοποίθςθσ και τθσ διερεφνθςθσ των
ευκαιριϊν για δθμιουργία ςυμπλεγμάτων.
-

Ψθν
κλιματικι αλλαγι και τθν πρόλθψθ κινδφνων. Θ ετοιμαςία κοινϊν
ςτρατθγικϊν, κοινϊν ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ, αποτελοφν
προτεραιότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν κάλυψθ των αυξθμζνων αναγκϊν ςε κζματα
αςφάλειασ (δεδομζνθσ και τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ξφπρου).

-

Ψθν προςταςία του περιβάλλοντοσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε παρεμβάςεισ
αναφορικά με τθν προςταςία, διαχείριςθ και προϊκθςθ τθσ φυςικισ και
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ κακϊσ και τθν προςταςία βιοποικιλότθτασ και
οικοςυςτθμάτων. Βελτίωςθ τθσ εφαρμογισ των πολιτικϊν και των προγραμμάτων
περιφερειακισ ανάπτυξθσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων,
τθν πράςινθ ανάπτυξθ και τθν οικο-καινοτομία και τθ διαχείριςθ των
περιβαλλοντικϊν επιδόςεων.

-

Ψον τομζα των μεταφορϊν, ειδικά με γειτονικζσ χϊρεσ, βάςει των υφιςτάμενων ι /
και μελλοντικϊν αναγκϊν, αλλά και των αναγκαίων υποδομϊν. Ειδικι μνεία κα
πρζπει να γίνει για τθ δυνατότθτα καλάςςιασ ςφνδεςθσ με άλλα Ξράτθ – Πζλθ
(Ελλάδα) και τθ ςφνδεςθ με τα διευρωπαϊκά δίκτυα (TEN –Tnetworks). Κα εξεταςτεί
επίςθσ το ενδεχόμενο προϊκθςθσ παρεμβάςεων ςτον τομζα των υπθρεςιϊν και
υποδομϊν τελωνείων.

-

Ψθ ςτιριξθ τθσ «γαλάηιασ οικονομίασ», με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ των καλάςςιων τομζων (αειφόροσ οικονομικι ανάπτυξθ) και τθ
δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςε ςχετικοφσ τομείσ, όπωσ ο καλάςςιοσ και ο
παράκτιοσ τουριςμόσ.

-

Ψθν εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ πολιτικισ, με ζμφαςθ ςε κζματα
καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ παράκτιασ
ηϊνθσ, ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ επιτιρθςθσ, κλπ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτα
πλαίςια του Διαςυνοριακοφ Υρογράμματοσ Ελλάδασ-Ξφπρου με παρεμβάςεισ για
τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ενεργειϊν προετοιμαςίασ και υλοποίθςθσ του
Καλάςςιου Χωροταξικοφ Χχεδιαςμοφ .

Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί επίςθσ ςτθν προϊκθςθ ζργων με τθ χριςθ / αξιοποίθςθ των
ΨΥΕ, μζςω παρεμβάςεων που ςυςχετίηονται με τουσ προαναφερόμενουσ τομείσ
(διακζτοντασ ουςιαςτικά εγκάρςιο χαρακτιρα), με ζμφαςθ να δίδεται ςε κζματα ecommerce, e-learning και e-health.
Είναι φανερό, ότι θ οριοκζτθςθ των προτεραιοτιτων τθσ Ξφπρου για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτα
διάφορα προγράμματα ςυνεργαςίασ, αλλά και κεματικά, βαςίηεται τόςο ςτισ εκνικζσ
προτεραιότθτεσ (επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ), όςο και τισ ανάγκεσ που δθμιουργοφνται
λόγω τθσ οικονομικισ και γεωπολιτικισ ςυγκυρίασ. Βαςικό άξονα κατζχει θ ςτιριξθ τθσ
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ,(ςτιριξθ ΠΠΕ και τομζων που βαςίηεται θ μεςοπρόκεςμθ
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ανάπτυξθ πχ τουριςμόσ) για τθν άρςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ κάλυψθ
εν γενϊν χαρακτθριςτικϊν (όπωσ θ νθςιωτικότθτα), θ αξιοποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ Ξφπρου ςτο
γεωπολιτικό χάρτθ (πφλθ ειςόδου – εξόδου τθσ Ε.Ε) που δθμιουργεί ειδικζσ ςυνκικεσ, θ
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των ΑΥΕ και των υδρογονανκράκων, κλπ. Βάςει των ανωτζρω, θ
ςτοχοκεςία τθσ Ξφπρου για τα προγράμματα ΕΕΧ μπορεί να εςτιαςκεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ οικονομίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ βιϊςιμθ αειφόρο ανάπτυξθ.
Υαράλλθλα όμωσ είναι αναγκαίο όπωσ οι πιο πάνω προτεραιότθτεσ διαμορφωκοφν με
τζτοιο τρόπο ϊςτε να ταιριάηουν ςτο πλαίςιο ςυνεργαςίασ και τουσ ςτόχουσ των
ςυγκεκριμζνων Υρογραμμάτων ΕΕΧ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τθν διεκνι
πτυχι των Υρογραμμάτων αυτϊν.
Υρζπει να ςθμειωκεί, ότι τα προγράμματα ΕΕΧ ςτα οποία κα ςυμμετζχει θ Ξφπροσ κα είναι
εςτιαςμζνα ςτισ επενδφςεισ που δθμιουργοφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθ
μελλοντικι ανάπτυξθ. Ροείται, ότι οι κεματικοί ςτόχοι και οι επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ
ςτα πλαίςια των Υρογραμμάτων ΕΕΧ κα αναδειχκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαβοφλευςθσ
και τθσ ςυηιτθςθσ μεταξφ των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςε κάκε Υρόγραμμα Χυνεργαςίασ.
Πια ςθμαντικι αρχι κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων είναι θ διαςφάλιςθ ςυντονιςμζνων
και ςυμπλθρωματικϊν επενδφςεων με άλλα Υρογράμματα τόςο του ςτόχου 1 όςο και του
ςτόχου 2. Χθμαντικό ρόλο ςε αυτό κα διαδραματίςει θ Eιδικι Σμάδα Εργαςίασ
(InternalJointTaskForce) που ζχει δθμιουργθκεί κακϊσ και θ Χυντονιςτικι Επιτροπι
Χχεδιαςμοφ και Υαρακολοφκθςθσ.
Αναφορικά με τουσ βαςικοφσ τομείσ προτεραιότθτασ των προγραμμάτων ΕΕΧ και τθ
ςυμπλθρωματικότθτα ςτθ χριςθ των Ψαμείων με τα προγράμματα του Χτόχου
“Επενδφςεων για Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ”, βαςικό ςυνδετικό κρίκο κα αποτελζςει το
Υρόγραμμα INTERREG ΕUROPE. Χτο πλαίςιο του εν λόγω Υρογράμματοσ προβλζπεται ότι οι
ςτρατθγικζσ επιδιϊξεισ του δφναται να εξειδικευτοφν περιφερειακά, ανάλογα με τθν
ομοιότθτα και ςυμπλθρωματικότθτα των αναγκϊν και των επιδιϊξεων τθσ κάκε
περιφζρειασ (εν προκειμζνω τθσ Ξφπρου).
Επιπλζον, θ ςυνζργεια των προγραμμάτων των δφο διακριτϊν ςτόχων τθσ πολιτικισ
ςυνοχισ τθσ ΕΕ δφναται να επιτευχκεί καλφτερα μζςω πιο ςτοχευμζνου ςυντονιςμοφ για
τθν αξιοποίθςθ των πόρων ανά Υρόγραμμα. Ζργα που δφναται να αναδειχκοφν ωσ
βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτα πλαίςια των Υρογραμμάτων ΕΕΧ κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν
ςε μεγαλφτερθ κλίμακα ςε εκνικό επίπεδο από τα εκνικά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα ι να
μποροφν να βελτιϊςουν τθν υλοποίθςθ των εκνικϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων.
Αντίςτροφα, ζργα που αναδεικνφονται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά ςε εκνικό επίπεδο να
εφαρμοςτοφν και ςε διακρατικό επίπεδο μζςα από τα Υρογράμματα ΕΕΧ.
Ξομβικό ρόλο και πάλι κα διαδραματίςει θ Ειδικι Σμάδα Εργαςίασ που ζχει δθμιουργθκεί
(InternalJointTaskForce), κακϊσ και θ Χυντονιςτικι Επιτροπι Χχεδιαςμοφ και
Υαρακολοφκθςθσ.
Ψαυτόχρονα, υπάρχει θ δυνατότθτα να προωκθκεί ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν αξιοποιϊντασ το
κεςμικό πλαίςιο που διαμορφϊνεται για τον Ευρωπαϊκό Τμιλο Εδαφικισ Χυνεργαςίασ
(ΕΣΕΧ), κακϊσ και ςφναψθ ςυμφϊνων ςυνεργαςίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων
Υεριφερειϊν.
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Θ ςυνζργεια των προγραμμάτων των δυο διακριτϊν ςτόχων (ΕΕΧ και Επενδφςεισ ςτθν
Ανάπτυξθ και Απαςχόλθςθ), κα παρζχει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ ικανοφ τμιματοσ των
υφιςτάμενων αναγκϊν τθσ χϊρασ, δρϊντασ ςυμπλθρωματικά και υποςτθρικτικά ςτθν
αναπτυξιακι προςπάκεια.


Χριςθ των δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ που παρζχονται από τα προγράμματα του
ςτόχου «Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» (π.χ. για διμερι
ςυνεργαςία εκτόσ των γεωγραφικοφ πεδίου των προγραμμάτων ΕΕ).

Χτο πλαίςιο των δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ των προγραμμάτων του ςτόχου «Επενδφςεισ
για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ», θ Ξφπροσ ενδζχεται να προχωριςει ςε
ςυνεργαςίεσ εκτόσ τθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ των προγραμμάτων ΕΕΧ. Σι δυνθτικζσ
ςυνεργαςίεσ, δφναται να χρθματοδοτθκοφν από εργαλεία όπωσ το Χρθματοδοτικό Πζςο
Αναπτυξιακισ Χυνεργαςίασ (Development Cooperation Instrument –DCI), το Χρθματοδοτικό
Πζςο Εταιρικότθτασ (Partnership Instrument - PI) και ο Ενιαίοσ Σικονομικόσ Χϊροσ
(European Economic Area) για τα οποία δεν ζχει οριςτικοποιθκεί θ ςχετικι κατανομι
πόρων ζτςι ϊςτε να υπάρξει ςαφισ ςχετικι περιγραφι. Ψο Χρθματοδοτικό Πζςο
Αναπτυξιακισ Χυνεργαςίασ δραςτθριοποιείται εκτόσ τθσ γεωγραφικισ εμβζλειασ των
Χρθματοδοτικϊν μζςων Ευρωπαϊκισ Γειτνίαςθσ (ΕΡΛ) και Πζςου Υροενταξιακισ Βοικειασ ΛΛ
(ΛΦΑ ΛΛ), αφορά δε ςτισ ςχζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τον Αραβικό κόςμο, τθν Αφρικι,
τθν Αςία και τθ Οατινικι Αμερικι. Αντίςτοιχα, το Πζςο Εταιρικότθτασ προωκεί τθν
αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων ςε διεκνζσ επίπεδο και τθ υλοποίθςθ τθσ διεκνικισ
διάςταςθσ των ςτόχων τθσ ςτρατθγικισ Ε2020.
3.1.5

Περιοχϋσ που πλόττονται από τη Υτώχεια, ό/και που
κατοικούνται από ευπαθεύσ / ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ
του πληθυςμού

Σι γεωγραφικζσ περιοχζσ που πλιττονται από τθ φτϊχεια είναι εκείνεσ οι οποίεσ
παρουςιάηουν ιδιαίτερα αυξθμζνθ ανεργία, είναι αραιοκατοικθμζνεσ (<100 κατοίκων/Km2)
χωρίσ γειτνίαςθ με πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι και εμφανίηουν αυξθμζνθ γιρανςθ
πλθκυςμοφ. Χτθν Ξφπρο υπάρχουν μικροί κφλακεσ με ιδιαίτερα αυξθμζνθ ανεργία και
ζντονθ πλθκυςμιακι ςυγκζντρωςθ μεταναςτϊν και ςυνεπϊσ χαρακτθριςτικά
επαπειλοφμενθσ φτϊχειασ.
Τςον αφορά ςτισ Ευπακείσ – Ευάλωτεσ Ξοινωνικά Σμάδεσ, ςθμειϊνεται ότι ςε τζτοιεσ
ομάδεσ, με υψθλι επικινδυνότθτα διακρίςεων ι κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, προςδιορίηονται
τα άνεργα και μακροχρόνια άνεργα άτομα, οι φτωχοί εργαηόμενοι, οι αναςφάλιςτοι, οι
άςτεγοι, οι μετανάςτεσ, τα άτομα με αναπθρία, οι φυλακιςμζνοι / αποφυλακιςμζνοι, τα
μονογονεϊκά νοικοκυριά, τα άτομα με χαμθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ, κλπ.
Χτθν Εκνικι Ζκκεςθ για τθν εφαρμογι τθσ Χφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα
δικαιϊματα των Ατόμων με Αναπθρίεσ καταγράφονται όλεσ οι υφιςτάμενεσ νομοκεςίεσ,
πολιτικζσ και δραςτθριότθτεσ που εφαρμόηονται ςτθν Ξφπρο για ικανοποίθςθ των
απαιτιςεων τθσ Χφμβαςθσ για κοινωνικι ενςωμάτωςθ των ατόμων με αναπθρία και
κακορίηονται οι μθχανιςμοί εφαρμογισ και παρακολοφκθςθσ τθσ Χφμβαςθσ. Υρόςκετα,
μζςα από το Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ καταγράφονται όλα τα μζτρα και δράςεισ προσ
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ικανοποίθςθ των αναγκϊν που εντοπίηονται ςτα πλαίςια τθσ Εκνικισ Ζκκεςθσ. Πζςα ςε
αυτό το πλαίςιο μποροφν να προωκθκοφν μζτρα για τθν ενεργό ζνταξθ των ατόμων με
αναπθρία, βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτάσ τουσ, και διαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ
Σι περιοχζσ όπου εντοπίηονται τα πιο πάνω είναι δφςκολο να προςδιοριςκοφν χωροταξικά
λόγω ζλλειψθσ ςχετικϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Χθμειϊνεται ωςτόςο ότι, κφλακεσ με
χαρακτθριςτικά αυξανόμενθσ ανεργίασ αλλά και ζντονθ ςυγκζντρωςθ ομάδων πλθκυςμοφ
με υψθλι επικινδυνότθτα αποκλειςμοφ (όπωσ άςτεγοι, μετανάςτεσ κλπ) εντοπίηονται
κυρίωσ ςτα αςτικά κζντρα. Θ προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για εδαφικι
ανάπτυξθ των εν λόγω περιοχϊν καλφπτεται ιδθ ςτο πλαίςιο τθσ Βιϊςιμθσ Αςτικισ
Ανάπτυξθσ (Ενότθτα 3.1.3) οπόταν και δεν προβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ
ξεχωριςτισ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω ειδικϊν αναγκϊν
με τθ χριςθ των Ψαμείων κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020.
3.1.6

Δημογραφικϋσ Προκλόςεισ και Ειδικϋσ Ανϊγκεσ περιοχών που
αντιμετωπύζουν ςοβαρϊ ό μόνιμα φυςικϊ ό δημογραφικϊ
προβλόματα

Ωσ περιοχζσ με ςοβαρά φυςικά και δθμογραφικά μειονεκτιματα, για τα μεγζκθ τθσ
Ξφπρου, κα μποροφςαν να κεωρθκοφν οι περιοχζσ τθσ υπαίκρου και ςυγκεκριμζνα οι
ορεινζσ περιοχζσ, οι οποίεσ παρουςιάηουν ςυγκριτικά τθ χαμθλότερθ δθμογραφικι
ςφνκεςθ κακϊσ και τα ςοβαρότερα προβλιματα αναπτυξιακισ υςτζρθςθσ.
Θ προϊκθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων εδαφικισ ανάπτυξθσ ςτισ περιοχζσ τθσ
υπαίκρου, περιλαμβανομζνων των ορεινϊν περιοχϊν, καλφπτεται ιδθ ςτο πλαίςιο τθσ
Ψοπικισ Ανάπτυξθσ με τθν Υρωτοβουλία Ψοπικϊν Ξοινοτιτων (Ενότθτα 3.1.1) γι’ αυτό και
δεν προβλζπεται θ προϊκθςθ ξεχωριςτϊν ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων για τισ εν λόγω
περιοχζσ.
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4 ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ
ΤΜΥΨΝΙΑ
ΕΣΑΙΡΙΚΗ
ΦΕΗ
ΚΑΙ
ΣΨΝ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ
4.1 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ
4.1.1

Αξιολόγηςη του Τφιςτϊμενου υςτόματοσ Ηλεκτρονικόσ
Ανταλλαγόσ Δεδομϋνων

Θ Διαχειριςτικι Αρχι με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τισ διαδικαςίεσ
και δομζσ που προβλζπονται ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΧΔΕ), τθν εξειδίκευςθ
του ΧΔΕ μζςα από τα εγχειρίδια και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ, ολοκλιρωςε τθν προςαρμογι
και αναβάκμιςθ του Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ (ΣΥΧ) που
χρθςιμοποιικθκε ςτθ ΥΥ 2004-2006 κατά τθν τρζχουςα Υρογραμματικι Υερίοδο. Ψο ΣΥΧ
τθσ ΥΥ 2007-2013 τζκθκε ςε πλιρθ παραγωγικι λειτουργία τον Χεπτζμβριο του 2009, μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιτυχοφσ πιλοτικισ λειτουργίασ του. Απϊτεροσ ςτόχοσ ιταν θ
βελτίωςθ των λειτουργιϊν και θ εξειδίκευςθ των αναφορϊν που παράγονται ζτςι ϊςτε να
καταςτεί ζνα ολοκλθρωμζνο χριςιμο εργαλείο για τθν αξιόπιςτθ ςυλλογι ςτοιχείων, φιλικό
προσ τον χριςτθ.
Ψεχνολογικά θ προςαρμογι και αναβάκμιςθ βαςίςτθκε ςτθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ
λογιςμικοφ Oracle, θ αρχιτεκτονικι τθσ οποίασ αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου πολφεπίπεδου ςυςτιματοσ που ενςωματϊνει τεχνολογίεσ διαδικτφου και άλλα πρότυπα. Ψο
ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα λειτουργικά περιλαμβάνει αυτοτελι
υποςυςτιματα για τισ ενότθτεσ Υρογραμματιςμόσ, Ζνταξθ / Ψροποποίθςθ,
Υαρακολοφκθςθ, Ζλεγχοι / Επαλθκεφςεισ / Επιςκοπιςεισ και Χρθματορροζσ και ζχει τθ
δυνατότθτα επικοινωνίασ με τθν εφαρμογι SFC2007 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Ψο
ςφςτθμα υποςτθρίηει όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ δθλαδι τθ Διαχειριςτικι Αρχι,
τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ, τθν Αρχι Υιςτοποίθςθσ, τθν Αρχι Ελζγχου και τουσ Δικαιοφχουσ
ζργων Δθμοςίων Χυμβάςεων. Δεν υποςτθρίηει όμωσ Δικαιοφχουσ ζργων Χχεδίων Χορθγιϊν,
για τα οποία καταχωροφνται ςτοιχεία από λειτουργοφσ του εκάςτοτε Ενδιάμεςου Φορζα
(διαχείριςθσ του Χχεδίου).
Ειδικότερα, οι λειτουργίεσ που υποςτθρίηονται ςτο ΣΥΧ ανά ενότθτα ζχουν ωσ εξισ:
Ενότθτα Υρογραμματιςμόσ
διαχείριςθ από τθν Διαχειριςτικι Αρχι τθσ δομισ και του περιεχομζνου των
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (Άξονεσ Υροτεραιότθτασ, Ειδικοί Χτόχοι, ποςοςτά
ςυγχρθματοδότθςθσ, Δείκτεσ κλπ).
Ενότθτα Ζνταξθ / Ψροποποίθςθ
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προγραμματιςμόσ και ζκδοςθ Υροςκλιςεων από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ και τθ
Διαχειριςτικι Αρχι.
Ωποβολι από τουσ δικαιοφχουσ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων των ςτοιχείων των
ζργων τουσ και τισ τροποποιιςεισ αυτϊν από το ςτάδιο υποβολισ τθσ αρχικισ
αίτθςθσ (Ψεχνικό Δελτίο Ζργου) μζχρι και τθν ολοκλιρωςθ του ζργου
Ξαταχϊρθςθ από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ Χχεδίων Χορθγιϊν των ςτοιχείων των
ζργων που εντάςςονται ςτα Χχζδια Χορθγιϊν ευκφνθσ τουσ και τισ τροποποιιςεισ
αυτϊν
Ξαταχϊρθςθ των Αποφάςεων Ζνταξθσ/Απζνταξθσ Ζργων από τουσ Ενδιάμεςουσ
Φορείσ και τθ Διαχειριςτικι Αρχι

Ενότθτα Υαρακολοφκθςθ






Ωποβολι από τουσ δικαιοφχουσ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων των δελτίων νομικϊν
δεςμεφςεων (ςτοιχεία ςυμβάςεων), των δελτίων δαπανϊν (ΔΕΔΑ) των ζργων τουσ
κακϊσ και των δελτίων παρακολοφκθςθσ τθσ φυςικισ προόδου (ΔΕΥΑ).
Ωποβολι από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ Χχεδίων Χορθγιϊν των Δελτίων Δαπανϊν
για τα ζργα (τα οποία αποτελοφν τα αιτιματα καταβολισ χορθγίασ των Δικαιοφχων
ζργων που εντάχκθκαν ςτα Χχζδια)κακϊσ και των ΔΕΥΑ ςε επίπεδο Χχεδίου
Χορθγιϊν.
Ωποβολι των Δελτίων Υροβλζψεων (ΔεΥρο) από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ, τα
οποία αφοφ ελεγχκοφν/τροποποιθκοφν από τθ Διαχειριςτικι Αρχι προωκοφνται
ςτθν Αρχι Υιςτοποίθςθσ θ οποία με τθ ςειρά τθσ υποβάλλει τισ ετιςιεσ προβλζψεισ
προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Ψα δελτία παρακολοφκθςθσ ςε επίπεδο
Διαχειριςτικισ Αρχισ αποτελοφν το εργαλείο παρακολοφκθςθσ των δεςμεφςεων
(ετιςιων ςτόχων) ςε επίπεδο Ψαμείου και Υρογράμματοσ.

Ενότθτα Ζλεγχοι/ Επαλθκεφςεισ/Επιςκοπιςεισ


διαχείριςθ των ςτοιχείων των ελζγχων που διενεργεί θ Αρχι Ελζγχου κακϊσ και των
ςτοιχείων των επαλθκεφςεων/επιςκοπιςεων που διενεργοφνται από τουσ
Ενδιάμεςουσ Φορείσ, τθ Διαχειριςτικι Αρχι και τθν Αρχι Υιςτοποίθςθσ. Γίνεται
καταχϊρθςθ ευρθμάτων και υποςτθρίηεται θ διενζργεια οικονομικϊν διορκϊςεων
(καταλογιςμϊν) ςε επίπεδο δαπάνθσ, δελτίου δαπανϊν, ζργου, Χχεδίου, Άξονα,
Ψαμείου ι Υρογράμματοσ.

Ενότθτα Χρθματορροζσ


υποβολι Βεβαιϊςεων Δαπανϊν από τουσ Ενδιάμεςουσ Φορείσ των ζργων με βάςθ
τισ δαπάνεσ ζργων που ζχουν υποβλθκεί και επικυρωκεί ςε δελτία δαπανϊν ςτο
ΣΥΧ είτε ςτα πλαίςια ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων είτε ζργων Χχεδίων Χορθγιϊν ςε
τριμθνιαία βάςθ όπωσ κακορίηεται από τθ ΔΑ.Σι Βεβαιϊςεισ αφοφ ελεγχκοφν/
ςυμπλθρωκοφν από τθ Διαχειριςτικι Αρχι προωκοφνται ςτθν Αρχι Υιςτοποίθςθσ.
Θ τελευταία με τθ βοικεια του ΣΥΧ προετοιμάηει και αποςτζλλει ςτθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι αυτοματοποιθμζνα, μζςω επικοινωνίασ με τθν εφαρμογι SFC2007, τθν
Αίτθςθ Υλθρωμισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Χτθν ίδια ενότθτα γίνεται και θ
διαχείριςθ των ειςροϊν από τθν ΕΕ.
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Αναφορζσ


Ψυποποιθμζνεσ αναφορζσ που αναπτφχκθκαν από τθ ΔΑ με ςκοπό τθν
παρακολοφκθςθ των ςτοιχείων προόδου των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων
(ςτοιχεία ζνταξθσ, ςυμβαςιοποίθςθσ, δαπανϊν, οικονομικϊν διορκϊςεων κλπ)

Σι χριςτεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα, χρθςιμοποιϊντασ κοινοφσ web-browsers (κατά
προτίμθςθ MozillaFirefox Ζκδοςθ 9 ι νεότερθ) μζςω διαδικτυακϊν ςυνδζςεων από τουσ
προςωπικοφσ τουσ υπολογιςτζσ. Θ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ για πρόςβαςθ ςτο ΣΥΧ είναι
www.ops.planning.gov.cy και δικαίωμα πρόςβαςθσ ζχουν αποκλειςτικά χριςτεσ των
εμπλεκόμενων Ωπθρεςιϊν (ΔΑ, ΕΦ, ΑΕ, ΑΥ, Δικαιοφχοι ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων)
ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί και τουσ αντίςτοιχουσ ρόλουσ που
ζχουν δθμιουργθκεί.
Πε τθν ολοκλιρωςθ του Χυςτιματοσ, πραγματοποιικθκε αρικμόσ ςεμιναρίων για όλουσ
τουσ χριςτεσ. Χεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαςτιρια πραγματοποιοφνται ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα ςτα Γραφεία τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ και ςε αυτά λαμβάνουν μζροσ
κυρίωσ νζοι χριςτεσ του Χυςτιματοσ. Ψα εγχειρίδια χριςθσ του ΣΥΧ ζχουν αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων www.structuralfunds.org.cy.
Για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν λειτουργεί γραφείο υποςτιριξθσ χρθςτϊν
(helpdesk) ςτα γραφεία τθσ ΔΑ. Σι χριςτεσ αποςτζλλουν θλεκτρονικά μινυμα για το
πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ opshelpdesk@planning.gov.cy,
κακϊσ και για τισ τυχόν ειςθγιςεισ που ζχουν για βελτίωςθ του Χυςτιματοσ και τισ τυχόν
ανάγκεσ τουσ για εκπαίδευςθ.
Θ λειτουργία του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ είναι επιτυχισ αν και υπάρχουν οριςμζνοι
περιοριςμοί/αδυναμίεσ όςον αφορά τθν θλεκτρονικι ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ
Δικαιοφχων και Αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για τθ διαχείριςθ και τον ζλεγχο των
προγραμμάτων όπωσ για παράδειγμα οι πιο κάτω:


Χτο υφιςτάμενο ςφςτθμα ΣΥΧ θ ανταλλαγι δεδομζνων διενεργείται θλεκτρονικά
όςον αφορά τουσ δικαιοφχουσ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων οι οποίοι λαμβάνουν
κϊδικα ειςόδου ςτο ςφςτθμα και ζχουν τθ δυνατότθτα υποβολισ όλων των
ςτοιχείων των ζργων τουσ από το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ (Ψεχνικό Δελτίο
Ζργου) μζχρι το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ του ζργου (με εξαίρεςθ τα αποδεικτικά
ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τισ αναφορζσ τα οποία υποβάλλονται και ςε ζντυπθ
μορφι για ςκοποφσ ικανοποίθςθσ των ολοκλθρωμζνων αρχείων και τθσ διαδρομισ
ελζγχου), ενϊ δεν παρζχεται αυτι θ δυνατότθτα για τουσ αιτθτζσ και δικαιοφχουσ
ζργων που υλοποιοφνται ςτα πλαίςια Χχεδίων Χορθγιϊν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθ δθμιουργία ανάγκθσ για ανάπτυξθ και χριςθ παράλλθλων ςυςτθμάτων ςτο
επίπεδο Ενδιάμεςων Φορζων Χχεδίων πζραν από τισ υποχρεϊςεισ τθσ ΔΑ ςε ςχζςθ
με το e-cohesion.
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Υαρατθρείται, μερικζσ φορζσ, υπερφόρτωςθ του ςυςτιματοσ κατά τθν ταυτόχρονθ
υποβολι πλθροφοριϊν από μεγάλο αρικμό δικαιοφχων ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ
υποβολισ των Δελτίων Υαρακολοφκθςθσ (ΔΕΥΑ) και Δελτίων Υροβλζψεων (ΔεΥρο).



Χε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ ταχφτθτα του διαδικτφου από πλευράσ χρθςτϊν
(ιδιαίτερα ςε Φορείσ του Ξεντρικοφ Ξράτουσ) δθμιουργεί προβλιματα ςτουσ ίδιουσ



Υαρατθροφνται ελλείψεισ ςτο ςφςτθμα αναφορϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που
παρζχονται από το ςφςτθμα ενϊ παράλλθλα παρατθρείται και μεγάλθ
κακυςτζρθςθ ςτθ διενζργεια οριςμζνων αναφορϊν.



Δεν ζχουν αυτοματοποιθκεί πλιρωσ οι διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν υποβολι και
ετοιμαςία των ετιςιων εκκζςεων και του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ των
δεικτϊν ςε επίπεδο Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ.



Ψο ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί θ Αρχι Ελζγχου για λεπτομερι καταγραφι,
παρακολοφκθςθ και κλείςιμο των ευρθμάτων ελζγχου δεν κατζςτθ δυνατό να
ςυνδεκεί με το ΣΥΧ με αποτζλεςμα να καταχωροφνται μόνο οριςμζνα ςτοιχεία
ελζγχων ςτο ΣΥΧ και να αφαιρείται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και
κλειςίματοσ των ευρθμάτων από τθ ΔΑ μζςω του ΣΥΧ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ
δυςχζρεια του ζργου τόςο τθσ ΔΑ ςτθν παρακολοφκθςθ και κλείςιμο των
ευρθμάτων, όςο και τθσ ίδιασ τθσ Αρχισ Ελζγχου ςτθν ετοιμαςία των ετιςιων
εκκζςεων.

4.1.2

ύνοψη
προγραμματιζόμενων
ενεργειών
για
την
ηλεκτρονικό ανταλλαγό του ςυνόλου τησ πληροφορύασ
μεταξύ των Δικαιούχων και των Αρχών που εύναι αρμόδιεσ για
τη Διαχεύριςη και Ϊλεγχο των Προγραμμϊτων

Θ Διαχειριςτικι Αρχι προτίκεται να προβεί ςε αναβάκμιςθ του ΣΥΧ (με τθ βοικεια
εξωτερικϊν ςυμβοφλων) που κα περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, προςαρμογζσ ςτθ βάςθ των
νζων κανονιςμϊν και απαιτιςεων τθσ Ε.Ε., επαναςχεδιαςμό τθσ δομισ του
προγραμματιςμοφ οφτωσ ϊςτε να ςυνάδει με τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του νζου νομοκετικοφ
πλαιςίου (Κεματικοφσ Χτόχουσ, Επενδυτικζσ Υροτεραιότθτεσ κλπ ), κακϊσ και απλοποίθςθ
κάποιων ενοτιτων ςε ςχζςθ με τθν παρακολοφκθςθ των ζργων και Χχεδίων Χορθγιϊν π.χ.
των Δελτίων Υαρακολοφκθςθσ,Δελτίων Υροβλζψεων, Υαρακολοφκθςθ Επίτευξθσ Χτόχων
των Υρογραμμάτων.
Χτα πιο πάνω πλαίςια, προωκείται θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ΣΥΧ ζτςι
ϊςτε να υποςτθρίηει τθν θλεκτρονικι υποβολι πλθροφοριϊν και από τουσ Δικαιοφχουσ
Ζργων που υλοποιοφνται ςτα πλαίςια Χχεδίων Χορθγιϊν (τουλάχιςτο μετά τθν ζνταξθ τουσ
ςτα Χχζδια και τθν υπογραφι των Χυμφωνιϊν Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ). Θ δυνατότθτα
αυτι κα δίδεται είτε μζςω του νζου Σλοκλθρωμζνου Υλθροφοριακοφ Χυςτιματοσ, με τθ
δθμιουργία τυποποιθμζνων δελτίων τα οποία κα μποροφν να ςυμπλθρϊνουν απευκείασ οι
δικαιοφχοι ΧΧ, είτε μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων των Φορζων Διαχείριςθσ των
Χχεδίων από όπου κα δίδεται πρόςβαςθ για καταχϊρθςθ ςτοιχείων. Ψα ςυςτιματα αυτά
μποροφν να δίδουν πρόςβαςθ για καταχϊρθςθ ςτοιχείων από το ςτάδιο τθσ αίτθςθσ. Χε
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περίπτωςθ που κα δίδεται τζτοια δυνατότθτα από τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ των Χχεδίων,
κα δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ (webservices) μζςω των οποίων
κα γίνεται αυτοματοποιθμζνθ μεταφορά των ςτοιχείων αυτϊν ςτο ΣΥΧ μετά τθν ζνταξθ
των ζργων και τθν υπογραφι των Χυμφωνιϊν Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ζτςι ϊςτε να
απαλειφκεί θ ανάγκθ επανυποβολισ ςτοιχείων από τουσ Δικαιοφχουσ. Πε τον τρόπο αυτό
κα διαςφαλιςκεί και θ αρχι του ‘onlyonceencoding’ αφοφ τα ςτοιχεία δε κα ηθτοφνται ξανά
από τουσ δικαιοφχουσ αλλά όπου χρειάηεται κα μεταφζρονται ςτο ΣΥΧ από τα τρίτα
ςυςτιματα όπου βρίςκονται αποκθκευμζνα.
Χτο παρόν ςτάδιο αξιολογείται θ πικανότθτα υποχρζωςθσ των Δικαιοφχων ςε αποκλειςτικά
θλεκτρονικι υποβολι ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα αντί να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα επιλογισ
μεταξφ υποβολισ είτεζντυπων ςτοιχείων ι αποκλειςτικά θλεκτρονικισ υποβολισ. Εν πάςθ
περιπτϊςει, ςε οποιοδιποτε ςενάριο υιοκετθκεί, κα αποκλείεται θ παράλλθλθ ανταλλαγι
ζντυπων ςτοιχείων και θλεκτρονικι υποβολι ςτοιχείων. Εάν επιλεγεί θ αποκλειςτικά
θλεκτρονικι υποβολι ςτοιχείων, τότε κα πρζπει να δοκεί θ δυνατότθτα όλα τα αποδεικτικά
ζγγραφα που ςτο παρόν ςφςτθμα υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι και υποςτθρίηουν τα
δελτία νομικϊν δεςμεφςεων, δελτίων δαπανϊν κλπ, να υποβάλλονται μόνο θλεκτρονικά.
Χε γενικζσ γραμμζσ το ΣΥΧ κα αποτελζςει το κεντρικό αποκετιριο των ςτοιχείων ςτο οποίο
κα ζχουν πρόςβαςθ οι δικαιοφχοι και οι Αρχζσ που είναι αρμόδιεσ για τθ Διαχείριςθ και
Ζλεγχο των Υρογραμμάτων. Υαράλλθλα κα διερευνθκεί θ δυνατότθταδιαλειτουργικότθτασ
του ΣΥΧ με άλλα κυβερνθτικά ςυςτιματα, με ςκοπό τθν αυτόματθ άντλθςθ ςτοιχείων που
αφοροφν ςτουσ δικαιοφχουσ, ζτςι ϊςτε να απλοποιθκεί θ διαδικαςία υποβολισ και
αξιολόγθςθσ των αιτθμάτων για καταβολι χορθγίασ (καταβολι δθμόςιασ δαπάνθσ μετά τθν
ζνταξθ των ζργων ςτα Χχζδια και υπογραφι Χυμφωνίασ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ) και να
μειωκεί το διοικθτικό κόςτοσ για τουσ δικαιοφχουσ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ
διαλειτουργικότθτασ κα εξεταςκοφν κατά περίπτωςθ οι χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνολογίεσ με
ςκοπό τθ δθμιουργία αυτοματοποιθμζνων διεπαφϊν ςφμφωνα και με τα πρότυπα
διαλειτουργικότθτασ που προβλζπονται ςτο εκνικό πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ τθσ
Ξφπρου. Χτόχοσ είναι να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ για
αυτοματοποιθμζνθ μεταφορά δεδομζνων ςτο ΣΥΧ ζτςι ϊςτε να απαλθφκεί θ ανταλλαγι
ζντυπων ςτοιχείων. Θ διαςφνδεςθ του ΣΥΧ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα κακϊσ
επίςθσ και θ φφλαξθ και χριςθ δεδομζνων από το ΣΥΧ από τουσ χριςτεσ και τισ
εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ κα διαςφαλίςει τθν αρχι τθν μοναδικισ καταχϊρθςθσ αφοφ κα
γίνετε επεξεργαςία δεδομζνων που υπάρχουν ςτο ςφςτθμα.
Χε πρϊτο ςτάδιο κα αξιοποιθκεί θ δυνατότθτα που προςφζρεται από το ςχετικό ζργο που
υλοποιείται από το Ψμιμα Ωπθρεςιϊν Υλθροφορικισ του Ωπουργείου Σικονομικϊν
(Gateway) ενϊ παράλλθλα κα αξιολογθκεί αυτι θ δυνατότθτα και ειδικότερα για τα Χχζδια
Χορθγιϊν που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο, όπου
αντλοφνται ςτοιχεία από τισ Δθμόςιεσ Ωπθρεςίεσ Απαςχόλθςθσ, το Ψμιμα Ξοινωνικϊν
Αςφαλίςεων του Ωπουργείου Εργαςίασ, τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ κλπ.Ψο
ΣΥΧ 2014-2020 κα ανταλλάςει πλθροφορίεσ με άλλα κυβερνθτικά ςυςτιματα όπωσ π.χ το
FIMAS ι/και το ςφςτθμα του Εφόρου Εταιρειϊν για άντλθςθ ςτοιχείων όπωσ για
παράδειγμα το ΑΦΨ, διεφκυνςθ κλπ μια εταιρείασ, ι το ςφςτθμα διαχείριςθσ. Ψο ΣΥΧ 20142020 κα ανταλλάςει πλθροφορίεσ με άλλα κυβερνθτικά ςυςτιματα όπωσ π.χ. το FIMAS
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ι/και το ςφςτθμα του Εφόρου Εταιρειϊν για άντλθςθ ςτοιχείων όπωσ για παράδειγμα το
ΑΦΨ, διεφκυνςθ κλπ μια εταιρείασ..
Κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα απλοποίθςθσ ι μείωςθσ των δελτίων που απαιτοφνται από
φορείσ υλοποίθςθσ ζργων δθμοςίων ςυμβάςεων για παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των
ζργων και να αντικαταςτακοφν από αναφορζσ του ςυςτιματοσ (π.χ. Δελτία
Υαρακολοφκθςθσ).
Κα αυτοματοποιθκεί πλιρωσ θ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν και άλλων
ςτοιχείων για ετοιμαςία των Ετιςιων Εκκζςεων και θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και των
ετιςιων ςτόχων των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων.
Κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφςε ςχζςθ με τθν
πρόοδο των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων μζςω ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν
μζςω ιςτοχϊρου του ςυςτιματοσ ςτο οποίο κα ζχει πρόςβαςθ το ευρφ κοινό.
Θ βαςικι απαίτθςθ του e-cohesionγια αςφαλι θλεκτρονικι ανταλλαγι των πλθροφοριϊν
μεταξφ δικαιοφχων και των φορζων διαχείριςθσ των Υρογραμμάτων κα ικανοποιθκεί με
τθν υλοποίθςθ διαδικτυακισ πφλθσ (portal)μζςω του οποίου οι δικαιοφχοι κα υποβάλλουν
τα απαραίτθτα ςτοιχεία και κα ζχουν εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ εξειδικευμζνεσ
εφαρμογζσ που κα παρζχει το ΣΥΧ. Αναλυτικότερα οι απαιτιςεισ του e-cohesionκα
ικανοποιθκοφν ωσ εξισ:


Ηλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων
o Ψο Portalκα παρζχει ςτουσ δικαιοφχουσ λειτουργίεσ υποβολισ και πρόςβαςθσ για το
ςφνολο των απαιτοφμενων ςτοιχείων (δομθμζνων και αδόμθτων) προκειμζνου να
εξαλειφκεί πλιρωσ θ ανάγκθ για παράλλθλθ ανταλλαγι φυςικϊν αρχείων και
εγγράφων (paperfiles&documents).
o Ψο Portalκα διαςφαλίηει τθν ακεραιότθτα και τθν εμπιςτευτικότθτα των
ανταλλαςςόμενων πλθροφοριϊν με τεχνολογίεσ κρυπτογράφθςθσ (π.χ. HTTPS και
SSL) και χριςθ θλεκτρονικισ υπογραφισ (e-signature). Επίςθσ, θ χριςθ esignatureςε ςυνδυαςμό με τθν ταυτοποίθςθ και τθν ελεγχόμενθ πρόςβαςθ των
χρθςτϊν ςτο ςφςτθμα ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ εξαςφάλιςθσ τθσ αυκεντικότθτασ
(authentication) και τθσ μθ-αποποίθςθσ (non-repudiation) των εμπλεκομζνων
χρθςτϊν.
o Για τθν μόνιμθ αποκικευςθ και διαχείριςθ των δομθμζνων ςτοιχείων κα
χρθςιμοποιθκεί ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων (RelationalDBManagementSystem). Για
τθν αποκικευςθ και διαχείριςθ των αδόμθτων ςτοιχείων (ψθφιακϊν εγγράφων) κα
χρθςιμοποιθκεί documentmanagementsystem.



Ηλεκτρονικι διαδρομι ελζγχου (audittrail)
Toςφςτθμα κα παρζχει λειτουργίεσ άμεςθσ και διαβακμιςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτουσ
εμπλεκόμενουσ χριςτεσγια το ςφνολο των δομθμζνων και αδόμθτων πλθροφοριϊν που
ζχουν υποβλθκεί και αποκθκευτεί ςε αυτό(π.χ. αναηιτθςθ με λζξεισ κλειδιά και/ι
χριςθ φίλτρων). Επιπρόςκετα, το ςφςτθμα κα καταγράφει και κα ςθμειϊνει (tag) όλεσ
τισ ενζργειεσ των εμπλεκομζνων χρθςτϊν με τα απαραίτθτα ςτοιχεία (χρόνοσ, ενζργεια,
ταυτότθτα χριςτθ, δεδομζνα).
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Διαλειτουργικότθτα(interoperability)
Σ ςχεδιαςμόσ και θ τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ του
ςυςτιματοσ κα εξαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικι και αςφαλι επικοινωνία των
εμπλεκομζνων φορζων κακϊσ επίςθσ και τθν ανταλλαγι και επαναχρθςιμοποίθςθ των
αναγκαίων πλθροφοριϊν. Υιο ςυγκεκριμζνα, το ςφνολο των τεχνολογιϊν κακϊσ επίςθσ
και θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ κα βαςιςτοφν ςε ανοιχτά πρότυπα διαςφνδεςθσ
και διαλειτουργικότθτασ(π.χ. ServiceOrientedArchitecture, JSON&XMLdataformat,
WebServicesκλπ.).

Για τθν αναβάκμιςθ του ΣΥΧ πραγματοποιείταιμιαπρϊτθ μελζτθ (scoping) των απαιτιςεων
από το νζο ςφςτθμα θ οποία κα οδθγιςει και ςε ζνα αναλυτικό πλάνο υλοποίθςθσ.Ωςτόςο,
με βάςθ τον τρζχοντα ςχεδιαςμό,το υφιςτάμενο ςφςτθμα κα προςαρμοςκεί ζτςι ϊςτε μια
πρϊτθ ζκδοςθ του ΣΥΧ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του 2014. Θ πρϊτθ αυτι
ζκδοςθ κα περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ βαςικισ αρχιτεκτονικισ του ΣΥΧ και τθν
εγκατάςταςθ/παραμετροποίθςθτων
βαςικϊν
λογιςμικϊν
προϊόντων που
κα
χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και τθν υποςτιριξθ τθσ βαςικισ ροισ εργαςιϊν
Θ δεφτερθ ζκδοςθ του ΣΥΧ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το Χεπτζμβριο του 2015 και κα
περιλαμβάνει επιπλζον τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν και των δελτίων για τθν
παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ζργων (ΔΕΥΑ), τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ
παρακολοφκθςθσ των δεικτϊν και τθν προετοιμαςία των ετιςιων εκκζςεων, τθν
υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ των προβλζψεων (ΔεΥρο), τθν παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ
των ετιςιων ςτόχων των ΕΥ, τθν ετοιμαςία των ετιςιων λογαριαςμϊν, τθν επικοινωνία με
το SFC2014 και τθν προετοιμαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν.
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