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1. Εισαγωγή

Στο επίκεντρο της νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής πολιτικής βρίσκεται ο στρατηγικός στόχος ότι η 
Ε.Ε. οφείλει να μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020, σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη 3 
σχετιζόμενων στόχων, με ορίζοντα το 2020:

• βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20%,
• αύξηση στο 20% του ποσοστού διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο

• μερίδιο 10% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών.

Ειδικότερα για το στόχο του ποσοστού χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπάρχει 
εξειδίκευση του στόχου σε επίπεδο Κρατών Μελών. Για την Κύπρο είναι 13% μέχρι το 2020 και ο 
στόχος αυτός είναι δεσμευτικός. Ο στόχος αυτός είναι φιλόδοξος και τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν μηχανισμούς στήριξης και σχέδια δράσης, προκειμένου να επιτύχουν τους επιμέρους 
εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για το 2020.

Η αυξανόμενη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οδηγεί σε μια νέα συνειδητοποίηση για 
τη συμβατότητά τους με τις πολιτικές διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τοπίου και 
των χρήσεων γης. Το έργο Enerscapes στοχεύει να διερευνήσει και να αξιολογήσει τις πιθανές 
επιπτώσεις που προκαλεί η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
ευρύτερη επικράτεια της Μεσόγειου, κυρίως από την άποψη της αλλοίωσης του τοπίου 
(landscape) και των αρνητικών επιπτώσεων στην πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον μιας 
περιοχής.

Οι μεσογειακές χώρες χαρακτηρίζονται από μοναδικό τοπίο και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Με τη σύνδεση του ενεργειακού σχεδιασμού και του χωροταξικού σχεδιασμού, οι εταίροι του 
έργου Enerscapes επιθυμούν να προσδιορίσουν τις στρατηγικές για εξέταση των περιβαλλοντικών 
πτυχών, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός κατά την προώθηση τους.

Το έργο Enerscapes στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινής βάσης για τις βέλτιστες πρακτικές 
ενσωμάτωσης των έργων ΑΠΕ στο τοπίο και τη διασφάλιση του τοπίου σε επιλεγμένες θεματικές 
περιοχές. Οι δράσεις του έργου σχετίζονται άμεσα με τα θέματα επιπτώσεων στο ευρύτερο 
περιβάλλον και της ολοκληρωμένης διαχείρισης του τοπίου, για να βρεθεί μια χρήσιμη 
μεθοδολογία που θα εξισορροπήσει τα θέματα ανάπτυξης των ΑΠΕ και την προστασία του τοπίου.

Από την Κύπρο στο έργο Enerscapes συμμετείχε ως εταίρος το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών. Κάθε ένας από τους εταίρους του έργου έχει καθορίσει μία περιοχή μελέτης, όπου θα 
εξετασθούν οι προαναφερόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο τοπίο καθώς και στις χρήσεις 
γης. Για την Κύπρο, επιλέγηκε για μελέτη η περιοχή γύρω από την Κοινότητα της Αγίας Άννας, στην 
επαρχία Λάρνακας. Η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Άννας προσφέρεται για διερεύνηση αφού 
διαθέτει αξιόλογα χαρακτηριστικά. Θεωρήθηκε ότι, η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται, τόσο 
από πολιτιστικό, όσο και φυσικό τοπίο και επιπλέον διαθέτει περιοχές προστασίας της φύσης. 
Επιπρόσθετα, καθορίστηκαν δείκτες αξιολόγησης επιπτώσεων από τα έργα ΑΠΕ και οι εργασίες 
υλοποίησης του έργου περιλάμβαναν διαβούλευση και εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων της 
Κύπρου. Η εργασίες του έργου ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2010 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 
2013.
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2. Μεθοδολογία εκτίμησης επιπτώσεων από την εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ στο  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Enerscapes δημιουργήθηκε μια αποτελεσματική 
μεθοδολογία. Στόχος της μεθοδολογίας είναι να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τις πιθανές 
επιπτώσεις από την εγκατάσταση μεγάλων ή μικρών έργων διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ 
(αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.α.) στο πολιτιστικό και οικολογικό περιβάλλον.

Τα βασικά βήματα που αναπτύχθηκαν και θα πρέπει να ακολουθούνται με στόχο την ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση της μεθοδολογίας του έργου Enerscapes, αναφέρονται παρακάτω και θα αναλυθούν 
στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια στις παραγράφους που ακολουθούν:

1) Καθορισμός της περιοχή μελέτης
2) Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
3) Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
4) Σενάρια Ανάπτυξης ΑΠΕ - Προσομοίωση του έργου
5) Δείκτες αξιολόγησης των επιπτώσεων
6) Συμμετοχική διαδικασία-Διαβουλεύσεις
7) Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης 

2.1 Καθορισμός Περιοχής Μελέτης

Κατά την υλοποίηση του έργου Enerscapes, όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στο έργο επέλεξαν τη 
δική τους περιοχή μελέτης, που για τα δικά τους κριτήρια, θεώρησαν κατάλληλη για τη διερεύνηση 
πιθανών επιπτώσεων από την υφιστάμενη και μελλοντική εγκατάσταση τεχνολογιών ΑΠΕ. Μια 
μικρή περιγραφή από τις περιοχές που επιλέχθηκαν παρουσιάζεται παρακάτω.

Στην Ισπανία (Ανδαλουσία) περιοχή μελέτης επιλέχθηκε το 
στενό του Γιβραλτάρ (περιοχή Cádiz), που αποτελείται από 4 
Δήμους και συνολικό πληθυσμό 180.045 και έκταση 97.919 
ha. Αποτελεί συνδυασμό αστικής και αγροτικής περιοχής.

Στην Ελλάδα (Περιφέρεια Θεσσαλίας), επιλέχθηκε  περιοχή 
μελέτης ο Δήμος Αλμυρού, με συνολικό πληθυσμό 20.139 
και έκταση 90.536 ha. Ο Δήμος Αλμυρού αποτελείται από 
μια ομάδα κοινοτήτων με αγροτικό χαρακτήρα.

2

Περιοχή Γιβραλτάρ, Ισπανία

Δήμος Αλμυρού, Θεσσαλία, Ελλάδα

τοπίο



Στη Σλοβενία (Πανεπιστήμιο Maribor), επιλέχθηκε η 
περιοχή Pomurje, που αποτελείται από 20 Δήμους με 
συνολικό πληθυσμό 122.068 και έκταση 133.700 ha. 
Αποτελεί συνδυασμό αστικής και αγροτικής περιοχής.

Στην Ιταλία, επιλέχθηκαν η περιοχή Latina (Agro Pontino) 
που αποτελείται από 14 Δήμους με συνολικό πληθυσμό 
384.705 και έκταση 143.894 ha και η περιοχή Rome & 
Viterbo (Tuscia romana) που αποτελείται από 13 Δήμους  με 
συνολικό πληθυσμό 81.178 κατοίκους και έκταση 81.346 ha. 
Και οι δυο περιοχές μελέτες της Ιταλίας χαρακτηρίζονται 
αγροτικές και βρίσκονται στην περιφέρεια Lazio.

Επιλέχθηκε επίσης η περιοχή που βρίσκεται στο νότιο μέρος 
της περιφέρειας Vercelli που αποτελείται από 55 Δήμους με 
συνολικό πληθυσμό  138.278 κατοίκους και έκταση 128.00 
ha. Αποτελεί συνδυασμό αστικής και αγροτικής περιοχής.

Στην Μάλτα επιλέχθηκε σαν περιοχή μελέτης όλη η 
επικράτεια της χώρας. Τα νησιά της Μάλτας αποτελούνται 
από 50 Δήμους με συνολικό πληθυσμό 404.962 και έκταση 
31.500 ha. Τα νησιά της Μάλτα αποτελούν συνδυασμό 
αστικού και αγροτικού χαρακτήρα.

Στη Γαλλία (Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο της 
Περιφέρειας Rhône-Alpes), επιλέχθηκαν το Natural 
Regional Park of Pilat και το Natural Regional Park of 
Ardeche Mounts. Το Natural Regional Park of Pilat βρίσκεται 
στην περιοχή Région de Condrieu. Η συγκεκριμένη περιοχή 
μελέτης αποτελείται από 11 Δήμους με συνολικό πληθυσμό 
14.140 κατοίκους  και έκταση 11.824 ha. Αποτελεί 
συνδυασμό αστικής και αγροτικής περιοχής. Το Natural 
Regional Park of Ardeche Mounts βρίσκεται στην περιοχή 
Eyrieux-aux Serres. Η συγκεκριμένη περιοχή μελέτης 
αποτελείται από 10 Δήμους.
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2.1.2 Κύπρος-Περιοχή Μελέτης-Κοινότητα Αγίας Άννας 

Η Κοινότητα της Αγίας Άννα είναι κτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Τρέμιθου, περικυκλωμένη 
από χαμηλά βουνά. Εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της Επαρχίας Λάρνακας σε μέσο υψόμετρο 
150 m πάνω από τη θάλασσα και βρίσκεται στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας και 
γειτονεύει με τα χωριά Ψευδάς και Καλό Χωριό Λάρνακας. Τα τελευταία χρόνια η Κοινότητα άρχισε 
να παρουσιάζει μικρή αύξηση του πληθυσμού και σήμερα ο πληθυσμός φτάνει γύρω στα 340 
άτομα. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
 
Στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας εντοπίζονται δυο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές η 
οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο Φύση 2000. Μέρος από τις προστατευόμενες περιοχές εμπίπτουν 
στα διοικητικά όρια της Κοινότητας. Στο βόρειο μέρος της Κοινότητας εντοπίζεται η περιοχή Λύμπια 
–Αγία Άννα η οποία χαρακτηρίζεται σαν Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI). Στο νοτιοδυτικό μέρος 
της Κοινότητας εντοπίζεται ο Ποταμός Παναγίας Στάζουσας ο οποίος χαρακτηρίζεται σαν Ζώνη 
Ειδικής Προστασία και αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης 
περιοχής.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στο κέντρο της Κοινότητας εντοπίζονται οικίες χτισμένες με 
παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του παραδοσιακού χαρακτήρα του 
οικισμού είναι: συνεχόμενη δόμηση, οι τοιχοποιίες είναι από ασβεστολιθική πέτρα της περιοχής, 
οι στέγες είναι κεκλιμένες με κεραμίδια, τα αρχιτεκτονικά σχέδια των οικοδομών είναι λιτά.

Πλησίον του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας βρίσκεται η παλιά εκκλησία της Αγίας Άννας η 
οποία κτίστηκε σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει πάνω από την είσοδο της, το 1878. Η εκκλησία 
αυτή αποτελεί το πιο αξιόλογο κτίριο του χωριού από αρχαιολογικής απόψεως.

Ο μελετητής που θα ακολουθήσει αυτή τη μεθοδολογία έχει 
πρωτίστως να καθορίσει και να αποτυπώσει σε GIS (Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών) την περιοχή Μελέτης.

 

 

Παραδοσιακός Χαρακτήρας στο κέντρο της Κοινότητας Αγίας Άννας 
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Στην Κύπρο επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης η ευρύτερη 
περιοχή της Κοινότητας της Αγίας Άννας. Ο λόγος που 
επιλέχθηκε η συγκεκριμένη περιοχή είναι γιατί συνδυάζει το 
πολιτιστικό (παραδοσιακές οικίες στο κέντρο της Κοινότητας) 
και οικολογικό περιβάλλον (περιοχές που εντάσσονται στο 
Δίκτυο Φύση 2000), εντός των διοικητικών της ορίων. 
Επιπλέον, στην Κοινότητα έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε 
πλήρη λειτουργία το αιολικό πάρκο της Αγίας Άννας με 
συνολική ισχύ 20 MW ενώ υπάρχει ο σχεδιασμός για τη 
χωροθέτηση και δευτέρου αιολικού πάρκου με ισχύ 10,8 MW.

Κοινότητα Αγίας Άννας, Κύπρος



Το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο μελετητής 
είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

2.2. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων από έργα ΑΠΕ, είναι 
η αναγνώριση των σημαντικότερων - αξιόλογων στοιχείων μιας περιοχής τόσο σε περιβαλλοντικό, 
οικολογικό και ενεργειακό επίπεδο. Η αναγνώριση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
μιας περιοχής βοηθά στην καλύτερη κατανόηση πιθανών επιπτώσεων από την εγκατάσταση 
τεχνολογιών ΑΠΕ αλλά και βελτιώνει τις επιλογές για μια ορθολογική χωροθέτηση.

Στο έργο Enerscapes, η καταγραφή των χαρακτηριστικών μιας περιοχής μελέτης 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Η χρήση του 
συγκεκριμένου εργαλείου είναι εξαιρετικά χρήσιμη αφού μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 
αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τη σύγκριση των χαρακτηριστικών μιας περιοχής. 
Το βασικό μειονέκτημα από τη χρήση των γεωγραφικών συστημάτων έγκειται στη διαθεσιμότητα 
των δεδομένων και στην απόκτησή τους π.χ. αιολικό δυναμικό σε επίπεδο Κοινότητας.

Στην περίπτωση της Κύπρου δημιουργήθηκαν 3 βασικές κατηγορίες  χαρτών που αφορούσαν την 
Κοινότητα της Αγίας Άννας: 1) Χρήσης Γης, 2) Ενεργειακό Δυναμικό, 3) Οικολογικός-Πολιτιστικός.
Με βάση τις προστατευόμενες περιοχές, το ενεργειακό δυναμικό και τις χρήσεις γης μιας περιοχής, 
μπορούν να αποκλειστούν συγκεκριμένες τοποθεσίες για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Τα γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών μπορούν να απεικονίσουν ικανοποιητικά μια πρώτη προκαταρκτική 
υφιστάμενη κατάσταση της τοποθεσίας ή της περιοχής. Για ολοκληρωμένη καταγραφή και 
περιγραφή μιας μελλοντικής τοποθεσίας εγκατάστασης τεχνολογιών ΑΠΕ, απαιτείται επιτόπια 
επίσκεψη και έρευνα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
κατά την υλοποίηση του έργου Enerscapes:

 

Πολιτιστικός - Οικολογικός Χάρτης στην Κοινότητα της Αγίας Άννας. Εμφανίζονται οι περιοχές 
προστασίας     (SCI, SPA) και το παραδοσιακό κέντρο της Κοινότητας. . 
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Ενεργειακός Χάρτης που καθορίζει το αιολικό δυναμικό στην περιοχή μελέτης της περιφέρειας της 
Θεσσαλίας. 

Χάρτης που καθορίζει περιοχές που είναι αξιόλογες και περιοχές που έχουν τάση να 
υποβαθμίζουν το τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Ο χάρτης αφορά την περιοχή μελέτης της 
Ανδαλουσίας–Ισπανία. 

2.3 Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της 
καταλληλότερης στρατηγικής κατεύθυνσης που μπορεί να ακολουθήσει μια περιοχή ή ένα 
προτεινόμενο έργο. Αυτό γίνεται εφικτό αφού η ανάλυση SWOT εξετάζει τις Δυνατότητες 
(Strengths), τις Αδυναμίες (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) που 
πιθανό να προκύψουν από τη λειτουργία ενός προτεινόμενου έργου ή έργων σε σχέση με το 
περιβάλλον ή ακόμη μπορεί η ανάλυση να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Δήμου-Κοινότητας και να 
αναλυθούν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες της περιοχής.
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Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης ανάλυσης έγκειται στις χρήσιμες πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη μελλοντική πορεία μιας περιοχής ή τη βιωσιμότητα ενός προτεινόμενου 
έργου.

Συγκεκριμένα στο έργο Enerscapes, πραγματοποιήθηκε ανάλυση, για πιθανή εγκατάσταση ΑΠΕ 
στις περιοχές που επιλέχθηκαν από τους εταίρους και τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν 
(θετικές ή αρνητικές) στην περιοχή. Η ανάλυση έχει στηριχθεί σε 4 βασικές κατηγορίες: 1) 
Οικονομία, 2) Κοινωνία, 3) Γεωγραφική Επικράτεια της Περιοχής Μελέτης, 4) Περιβάλλον.

Η ανάλυση SWOT επειδή εμπλέκεται πολυδιάστατα με την αξιολόγηση μια περιοχής, δεν αποτελεί 
μια απλή ανάλυση. Για την επιτυχή εφαρμογή της ανάλυσης, προτείνεται η διαδικασία να 
πραγματοποιείται με την συμμετοχή πολιτών, ειδικά με τους κατοίκους και τοπικούς φορείς και 
αρχές ή τις Κοινότητες που πιθανό να επηρεάζονται από την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ.    
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση κατάλληλης ομάδας μελέτης με ειδικούς στον τομέα.
Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί στην Κοινότητα της Αγίας Άννας αλλά και από όλους τους εταίρους 
του έργου.

2.4 Σενάρια Ανάπτυξης ΑΠΕ - Προσομοίωση του έργου

Ο μελετητής/ομάδα μελέτης θα πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει τα Σενάρια Ανάπτυξης ΑΠΕ στην 
περιοχή μελέτης.

Για την καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ευρύτερο τοπίο, 
αναπτύχθηκαν 5 σενάρια ανάπτυξης ΑΠΕ σε κάθε περιοχή μελέτης. Στόχος μέσα από την ανάπτυξη 
των Σεναρίων ήταν η επιλογή του τελικού βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης ΑΠΕ. 

7

Παράδειγμα ανάλυσης SWOT για την περιοχή Rhône Alpes (Γαλλία).



Το τελικό Σενάριο ανάπτυξης ΑΠΕ αποτελεί και την κύρια βάση για τη δημιουργία του Σχεδίου 
Δράσης ΑΠΕ για την περιοχή μελέτης. Τα Σενάρια που αναπτύχθηκαν αξιολογήθηκαν μέσα από 
διαβουλεύσεις με τις Τοπικές Αρχές, αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα, με Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς και με τους πολίτες της περιοχής. Η μεθοδολογία αξιολόγησης των σεναρίων 
αναφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο. Τα Σενάρια που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν 
παρουσιάζονται στη συνέχεια:

Σενάριο 0 (Σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης): περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και ανάπτυξη 
των ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης, αλλά και την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε θεωρητικό επίπεδο τα επόμενα 
5-10 χρόνια, σύμφωνα με το ενεργειακό δυναμικό και τους επιδιωκόμενους στόχους της 
περιοχής/περιφέρειας. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η νομοθεσία και οι χωροθετικοί περιορισμοί.

Σενάριο 1 (Προτεραιότητα στο τοπίο): περιγράφει την πιθανή ανάπτυξη των ΑΠΕ μιας περιοχής τα 
επόμενα 5-10 χρόνια με την προϋπόθεση ότι το οικολογικό και πολιτιστικό τοπίο θα προστατευθεί 
στο μέγιστο βαθμό. Οι αναπτύξεις των ΑΠΕ απαγορεύονται να εγκατασταθούν σε κτίρια 
πολιτιστικής σημασίας, σε περιοχές με περιβαλλοντική αξία (προστασία της Φύσης).

Σενάριο 2 (Ισορροπία μεταξύ τοπίου και έργων ΑΠΕ, με έμφαση στο τοπίο): περιγράφει την 
πιθανή ανάπτυξη ΑΠΕ μιας περιοχής τα επόμενα 5-10 χρονιά, δίνοντας προτεραιότητα στο τοπίο. 
Ο σχεδιασμός για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ γίνεται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τους 
κατοίκους της περιοχής. Σε αυτό το σενάριο η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ προωθείται σε 
οικιστικές περιοχές και σε εγκαταλειμμένα αγροτικά τεμάχια.

Σενάριο 3 (Ισορροπία μεταξύ τοπίου και έργων ΑΠΕ, έμφαση στην ανάπτυξη ΑΠΕ): περιγράφει 
την πιθανή ανάπτυξη ΑΠΕ μιας περιοχής τα επόμενα 5/10 χρόνια με σαφή προσανατολισμό στην 
ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των ΑΠΕ γίνεται με βάση το ενεργειακό δυναμικό 
και δεν αποκλείεται η εγκατάσταση σε προστατευόμενες περιοχές. Συμμετοχή στην ανάπτυξη 
έχουν οι Τοπικές Αρχές και οι επενδυτές.

Σενάριο 4 (Προτεραιότητα στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ): περιγράφει την πιθανή ανάπτυξη ΑΠΕ μιας 
περιοχής τα επόμενα 5-10 χρόνια, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Ο σχεδιασμός 
για τη χωροθέτηση συστημάτων ΑΠΕ δεν έχει περιορισμούς στο μέγεθος και στον αριθμό 
εγκατάστασης ΑΠΕ στην περιοχή, αγνοώντας πιθανές επιπτώσεις στο πολιτιστικό και 
περιβαλλοντικό τοπίο.

 

2.5 Δείκτες αξιολόγησης των επιπτώσεων και επιλογή τελικού σεναρίου ΑΠΕ

Μέσα από το έργο αναπτύχθηκαν μέθοδοι αξιολόγησης των σεναρίων ανάπτυξης ΑΠΕ. Οι μέθοδοι 
βασίστηκαν: α) στην εφαρμογή και αξιολόγηση των σεναρίων με συγκεκριμένες κατηγορίες 
δεικτών που αναπτύχθηκαν ειδικά για το έργο, και β) στις συμμετοχικές διαδικασίες (απόψεις των 
εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών) που εφαρμόστηκαν σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο.

Κατά την παρουσίαση των σεναρίων στις διαφορές διαβουλεύσεις 
που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν μαζί με τα σενάρια οι χάρτες που 
δημιουργήθηκαν αλλά και προσομοιώσεις από έργα ΑΠΕ σε κτίρια 
και τεμάχια της περιοχής. Η συγκεκριμένη πρακτική  χρησιμοποιείται 
για καλύτερη κατανόηση κυρίως από τους πολίτες της περιοχής, των 
πιθανών επιπτώσεων που προκαλεί η εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ 
στο τοπίο ειδικότερα από την αισθητική άποψη.
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2.1.2 Κύπρος-Περιοχή Μελέτης-Κοινότητα Αγίας Άννας 

Η Κοινότητα της Αγίας Άννα είναι κτισμένη στην κοιλάδα του ποταμού Τρέμιθου, περικυκλωμένη 
από χαμηλά βουνά. Εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα δυτικά της Επαρχίας Λάρνακας σε μέσο υψόμετρο 
150 m πάνω από τη θάλασσα και βρίσκεται στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας και 
γειτονεύει με τα χωριά Ψευδάς και Καλό Χωριό Λάρνακας. Τα τελευταία χρόνια η Κοινότητα άρχισε 
να παρουσιάζει μικρή αύξηση του πληθυσμού και σήμερα ο πληθυσμός φτάνει γύρω στα 340 
άτομα. Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
 
Στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας εντοπίζονται δυο σημαντικές προστατευόμενες περιοχές η 
οποίες εντάσσονται στο Δίκτυο Φύση 2000. Μέρος από τις προστατευόμενες περιοχές εμπίπτουν 
στα διοικητικά όρια της Κοινότητας. Στο βόρειο μέρος της Κοινότητας εντοπίζεται η περιοχή Λύμπια 
–Αγία Άννα η οποία χαρακτηρίζεται σαν Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI). Στο νοτιοδυτικό μέρος 
της Κοινότητας εντοπίζεται ο Ποταμός Παναγίας Στάζουσας ο οποίος χαρακτηρίζεται σαν Ζώνη 
Ειδικής Προστασία και αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης 
περιοχής.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στο κέντρο της Κοινότητας εντοπίζονται οικίες χτισμένες με 
παραδοσιακά χαρακτηριστικά. Τα κύρια χαρακτηριστικά του παραδοσιακού χαρακτήρα του 
οικισμού είναι: συνεχόμενη δόμηση, οι τοιχοποιίες είναι από ασβεστολιθική πέτρα της περιοχής, 
οι στέγες είναι κεκλιμένες με κεραμίδια, τα αρχιτεκτονικά σχέδια των οικοδομών είναι λιτά.

Πλησίον του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας βρίσκεται η παλιά εκκλησία της Αγίας Άννας η 
οποία κτίστηκε σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει πάνω από την είσοδο της, το 1878. Η εκκλησία 
αυτή αποτελεί το πιο αξιόλογο κτίριο του χωριού από αρχαιολογικής απόψεως.

 

Προσομοίωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου της Αγίας Άννας

Οι δείκτες αξιολόγησης των επιπτώσεων που αναπτύχθηκαν αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:
• Βιοποικιλότητα, Πανίδα &Χλωρίδα
• Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία
• Κοινωνία, Οικονομία
• Έδαφος και Γεωλογία
• Ύδατα 
• Θάλασσα και υπόγεια νερά
• Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες: ποιότητα αέρα, θόρυβος, κλίμα
• Υποδομές: Οδικό δίκτυο, προβλήτες και λιμάνια, ενέργεια
• Δάση
• Τοπίο και Πολιτιστική Κληρονομιά (Πολιτιστική κληρονομιά: αρχαία μνημεία, αρχιτεκτονική       

Ο κάθε εταίρος δημιούργησε και ακολούθησε μια στρατηγική επικοινωνίας που σχετίζεται με 
πρόσωπα ή φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή μελέτης. Κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου, υπήρξαν εταίροι που είχαν τη δυνατότητα να εμπλέξουν τους κατοίκους της 
περιοχής μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας και στην επιλογή του τελικού σεναρίου. Τονίζεται ότι 
τα αποτελέσματα της συμμετοχικής διαδικασίας είναι βασικό βήμα για την επιλογή του τελικού 
σεναρίου. 
Η αξιολόγηση των δεικτών και κατά συνέπεια των Σεναρίων ανάπτυξης ΑΠΕ, αποτελεί ίσως την πιο 
δύσκολη φάση του έργου. Σε αυτή την φάση πρέπει να επιλεγούν οι κατάλληλοι δείκτες για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την αλληλοεπίδραση των Σεναρίων ανάπτυξης ΑΠΕ στην περιοχή 
μελέτης. Η επιλογή και η αξιολόγηση πρέπει να εφαρμόζεται από μια ομάδα από ειδικούς 
μελετητές και από εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν την περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τους δείκτες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.enerscapes.eu. 

Προσομοίωση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο παραδοσιακό πυρήνα της Κοινότητας Αγίας Άννας
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Παράδειγμα: Δείκτες αξιολόγησης των σεναρίων ανάπτυξης ΑΠΕ 
GOALS TARGETS INDICATORS SCALE 

BIODIVERSITY, FLORA AND FAUNA (B) 
B1: Conserve and enhance 
the diversity of protected 
habitats and species 

Target B1: No loss or 
degradation of 
habitat or species as a 
result of RES 
development 

Indicator B1 (1): Numbers of 
sites for Nature 
Conservation affected 

Number of sites 
affected / Total 
number = % 

B2: Protect, Conserve and 
enhance habitats, species 
and 
areas of national 
importance 

Target B2: Maintenance of 
favorable conservation 
status for all habitats and 
species protected under 
national and international 
legislation 

Indicator B2 (1): area of 
proportion of total of SPAs, SCIs 
damaged or lost as a result of 
RES 

Natura area affected 
due RES development 
/ Total area = % 

SOCIAL AND ECONOMICAL (SE) 
SE1: Social and Economical 
impacts 

Target SE1(1): effects to 
population 

Indicator SE1(1): Number of 
persons affected % 

=Inhabitants live near 
area / Total number 
of inhabitants. Buffer 
Zone >850 m. 

SE1: Social and Economical 
impacts 

Target SE1(2): effects to 
population 

Indicator SE1(2): Number of new 
jobs 

= Number of people 
employed locally due 
to RES / Total number 
of labour force in the 
pilot area. 

CULTURAL HERITAGE: ARCHAELOGICAL HERITAGE (CH), ARCHITECTURAL HERITAGE (AH1) 
CH1: To protect 
archaeological heritage 
identified in the national 
Monuments and to 
safeguard 
the integrity of the 
archaeological sites 

Target CH1: No renewable 
energy developments 
carried out over the 
lifespan of the RES which 
result in the full/partial 
loss of the archaeological 
heritage identified in 
National Monuments 
(UNESCO);  and no RES 
developments will result in 
the full/partial loss of 
integrity of archaeological 
sites in their setting 

Target CH1: Number of 
renewable energy developments 
carried out over the lifespan of 
the RES which result in the 
full/partial loss of the 
archaeological heritage 
identified in National 
Monuments (UNESCO); and no 
RES developments will result in 
the full/partial loss of integrity of 
archaeological sites in their 
setting 

Number of RES plants 
cause the full/partial 
loss of the 
archaeological 
heritage 
(Monuments) / Total 
Number of 
Monuments in the 
pilot area =% 

AH1: To ensure the 
protection of architectural 
heritage with regard to 
protected structures and 
architectural conservation 
areas and other elements 

Target AH2: To prohibit 
renewable energy 
developments that result 
in any adverse impacts or 
the loss of the 
architectural heritage 

Target AH1: Number of heritage 
damaged or lost as a result of 
renewable energy developments 

Number of Heritage 
damaged or lost due 
RES plant / Total 
number of 
architectural heritage 
structures = %  

LANDSCAPE, ARCHITECTURAL HERITAGE (L) 
L1: To protect sensitive 
landscape, and listed highly 
scenic views, scenic viewing 
points and scenic routes 

Target L1: No 
developments to be clearly 
located within or on 
sensitive landscapes, 
vulnerable landscape and 
listed highly scenic views, 
scenic views, scenic 
viewing points and scenic 
routes 

Target L1: Number 
developments that will 
irreversibly impacting sensitive 
landscapes, vulnerable 
landscape and listed highly 
scenic views, scenic views, scenic 
viewing points and scenic routes 

Number of vulnerable 
landscape, scenic 
views that will 
irreversibly impacting 
due RES plant / Total 
number of valuable 
landscapes in the pilot 
area.= % 

L2: To protect the visual 
consistency of all other 
landscapes 

Target L2: 
Developments shall be 
sited and designated so as 
not to interfere with the 
visual consistency of the 
landscape 

Target L2: Number of 
developments interfering 

Number of RES 
Development 
interfering to the 
visual consistency/ 
Total number of RES 
development in the 
pilot area =% 
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2.5.1 Παράδειγμα-Επιλογή Σεναρίου

Συγκεκριμένα στην Κοινότητα της Αγίας Άννας, το τελικό σενάριο που έχει επιλεγεί είναι το 
Σενάριο 2 (Ισορροπία μεταξύ τοπίου και έργων ΑΠΕ, με έμφαση στο τοπίο).

Οι κάτοικοι και το Κοινοτικό Συμβούλιο της περιοχής ήταν επιφυλακτικοί για την επιλογή ενός 
σεναρίου που θα έδινε προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κοινότητα. Η κύρια ανησυχία 
τους ήταν η πιθανή αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και του φυσικού 
περιβάλλοντος.

Ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία (βορειοανατολικό 
μέρος) ένα μεγάλο εμπορικό αιολικό πάρκο με ισχύ 20 MW (το Αιολικό Πάρκο της Αγίας Άννας) και 
σχεδιάζεται και ένα δεύτερο στο νοτιοδυτικό μέρος της Κοινότητας με ισχύ 10,8 ΜW. Παρ όλα 
αυτά, η Κοινότητα δεν θα ήθελε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μικρής κλίμακας 
τεχνολογιών ΑΠΕ ή το ενδεχόμενο επένδυσης του ίδιου του Κοινοτικού Συμβουλίου σε έργα ΑΠΕ. 
Στην Κοινότητα, τη χρονική περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες του έργου Ener-
scapes, δεν καταγράφηκαν οποιαδήποτε συστήματα ΑΠΕ παρά μόνο ένα μικρό φωτοβολταϊκό 
σύστημα. 
Η επιλογή του τελικού Σεναρίου, συνήθως πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής. Κατά την υλοποίηση του έργου Enerscapes, οι πλειοψηφία των 
εταίρων επέλεξε το Σενάριο 2 (Ισορροπία μεταξύ τοπίου και έργων ΑΠΕ, με έμφαση στο τοπίο), 
ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις επιλογής του Σεναρίου 3 (Ισορροπία μεταξύ τοπίου και έργων 
ΑΠΕ, έμφαση στην ανάπτυξη ΑΠΕ). Στην Ανδαλουσία (Ισπανία), λόγω της παρουσίας μεγάλου 
αριθμού ανεμογεννητριών στην περιοχή μελέτης, επιλέχθηκε το Σενάριο 3, γιατί εξετάστηκε το 
ενδεχόμενο αλλαγής τοποθεσίας και μιας καλύτερης χωροθέτησης των υφιστάμενων 
ανεμογεννητριών.
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Η αξιολόγηση των Σεναρίων, με σκοπό την επιλογή του τελικού 
σεναρίου που θα εφαρμοστεί στην περιοχή μελέτης, πρέπει να 
πραγματοποιείται με διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς και 
όπου είναι δυνατό με τους πολίτες της περιοχής.

Αιολικό Πάρκο “Ορείτες”, Κύπρος



Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης ανάλυσης έγκειται στις χρήσιμες πληροφορίες που 
παρέχονται σχετικά με τη μελλοντική πορεία μιας περιοχής ή τη βιωσιμότητα ενός προτεινόμενου 
έργου.

Συγκεκριμένα στο έργο Enerscapes, πραγματοποιήθηκε ανάλυση, για πιθανή εγκατάσταση ΑΠΕ 
στις περιοχές που επιλέχθηκαν από τους εταίρους και τις πιθανές επιπτώσεις που προκύπτουν 
(θετικές ή αρνητικές) στην περιοχή. Η ανάλυση έχει στηριχθεί σε 4 βασικές κατηγορίες: 1) 
Οικονομία, 2) Κοινωνία, 3) Γεωγραφική Επικράτεια της Περιοχής Μελέτης, 4) Περιβάλλον.

Η ανάλυση SWOT επειδή εμπλέκεται πολυδιάστατα με την αξιολόγηση μια περιοχής, δεν αποτελεί 
μια απλή ανάλυση. Για την επιτυχή εφαρμογή της ανάλυσης, προτείνεται η διαδικασία να 
πραγματοποιείται με την συμμετοχή πολιτών, ειδικά με τους κατοίκους και τοπικούς φορείς και 
αρχές ή τις Κοινότητες που πιθανό να επηρεάζονται από την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ.    
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύσταση κατάλληλης ομάδας μελέτης με ειδικούς στον τομέα.
Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί στην Κοινότητα της Αγίας Άννας αλλά και από όλους τους εταίρους 
του έργου.

2.4 Σενάρια Ανάπτυξης ΑΠΕ - Προσομοίωση του έργου

Ο μελετητής/ομάδα μελέτης θα πρέπει στη συνέχεια να καθορίσει τα Σενάρια Ανάπτυξης ΑΠΕ στην 
περιοχή μελέτης.

Για την καλύτερη εκτίμηση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ευρύτερο τοπίο, 
αναπτύχθηκαν 5 σενάρια ανάπτυξης ΑΠΕ σε κάθε περιοχή μελέτης. Στόχος μέσα από την ανάπτυξη 
των Σεναρίων ήταν η επιλογή του τελικού βέλτιστου σεναρίου ανάπτυξης ΑΠΕ. 

2.6 Συμμετοχική Διαδικασία - Διαβουλεύσεις

Ο κάθε εταίρος του έργου ανάλογα με την περιοχή μελέτης (τον αριθμό των κατοίκων και την 
έκταση), εφάρμοσε διαφορετικές προσεγγίσεις επικοινωνίας με τους κατοίκους ή τα αρμόδια 
Τμήματα (εμπλεκόμενοι Φορείς).
Στην Κύπρο (Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών) και στη Γαλλία (Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό 
Γραφείο της Περιφέρειας Rhône-Alpes), όπου οι περιοχές μελέτες ήταν σε επίπεδο Κοινοτήτων, 
στις διαβουλεύσεις ενεργό ρόλο διαδραμάτισαν οι κάτοικοι της περιοχής για την επιλογή του 
τελικού Σεναρίου και τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης.

Αντίθετα, οι εταίροι που επέλεξαν μεγαλύτερες περιοχές μελέτης, για τη διερεύνηση των 
επιπτώσεων των ΑΠΕ στο τοπίο (όπως οι περιφέρειες Ανδαλουσία-Ισπανία, Vercelli και Lazio - 
Ιταλία), η διαδικασία αξιολόγησης περιορίστηκε σε αρμόδια Τμήματα και ειδικούς 
εμπειρογνώμονες λόγω του μεγάλου αριθμού του πληθυσμού.

Οι δράσεις επικοινωνίας που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου αναφέρονται 
παρακάτω: 

• Εκπαιδευτική επίσκεψη για πρώτη γνωριμία των κατοίκων με τις τεχνολογίες ΑΠΕ. Η        
επίσκεψη αφορούσε το πρώτο αιολικό πάρκο που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο.

• Συναντήσεις/επικοινωνία με αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και φορείς για απόψεις και 
εισηγήσεις σχετικά με τα σενάρια ανάπτυξης των ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης και τους 
δείκτες αξιολόγησης

• Πραγματοποίηση έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου και προσωπικές συνεντεύξεις με 
τους κατοίκους της περιοχής. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου αφορούσε την 
εγκατάσταση διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ στην περιοχή σε διαφορετικά είδη τοπίου 
(προστατευόμενα, οικιστική περιοχή κλπ), την υφισταμένη κατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή, 
μελλοντικές επενδύσεις της Κοινότητας σε ΑΠΕ.

• Συνάντηση με το Κοινοτικό Συμβούλιο για ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων. 
Παρουσίαση Σεναρίων Ανάπτυξης ΑΠΕ καθώς και των αποτελεσμάτων της επιτόπιας 
έρευνας μέσω του ερωτηματολογίου.

• Συνάντηση με τους κατοίκους της περιοχής. Απόφαση για το τελικό Σενάριο Ανάπτυξης ΑΠΕ 
και το περιεχόμενο του Σχεδίου Δράσης της Κοινότητας.

 
Δραστηριότητες επικοινωνίας από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
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Σημειώνεται ότι για κάθε περιοχή που επιλέγεται για εγκατάσταση 
συστημάτων ΑΠΕ, ειδικότερα μεγάλων εμπορικών πάρκων (π.χ. 
αιολικά, φωτοβολταϊκά), οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ενεργό 
ρόλο στις αποφάσεις και στις αξιολογήσεις των έργων. 



Παρακάτω φαίνεται η μεθοδολογία που ακολούθησε ο κάθε εταίρος για την αξιολόγηση των 
Σεναρίων Ανάπτυξης ΑΠΕ και την επιλογή του τελικού σεναρίου. Η συμμετοχική διαδικασία που 
παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα, αφορά τις Περιφέρειες που αποφασίστηκε το τελικό 
Σενάριο Ανάπτυξης ΑΠΕ, μαζί με τους πολίτες της περιοχής μελέτης. Όλοι οι εταίροι του έργου 
εφάρμοσαν τη συμμετοχική διαδικασία με ή χωρίς την ενεργή συμβολή των πολιτών.

Μερικά απά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν από του εταίρους του έργου για την 
ολοκλήρωση της συμμετοχικής διαδικασίας περιγράφονται στη συνέχεια:

 Μάλτα Ιταλία/ 
ΠεριφέρειαLazio 

Ιταλία/ 
Περιφέρεια 

Vercelli 

Ελλάδα/ 
Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 

Κύπρος Γαλλία Σλοβενία Ισπανία/ 
Ανδαλουσία 

Πολυκριτηριακή 
Ανάλυση √ √ √     √ 

         
Συμμετοχική 
Διαδικασία    √  √   

         
Πολυκριτηριακή 

Ανάλυση και 
Συμμετοχική 
Διαδικασία 

    √  √  

 

Στην Ιταλία, στις περιφέρειες Lazio και Vercelli 
οργανώθηκαν εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με τις ΑΠΕ 
και το τοπίο σε διάφορες συναντήσεις και εκθέσεις.

Στην Ισπανία (Ανδαλουσία), οργανώθηκαν συναντήσεις με 
ειδικούς στο αντικείμενο για να αναπτύξουν ένα νέο 
εργαλείο εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 
τοπίο από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων ΑΠΕ.

Στη Μάλτα διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο, όπου 
περιγράφονταν τα διαφορετικά Σενάρια Ανάπτυξης των 
ΑΠΕ και το κοινό μπορούσε να γράψει τα σχόλια του και να 
ψηφίσει το Σενάριο που έκρινε κατάλληλο. Το έντυπο είχε 
διανεμηθεί σε εκπροσώπους τοπικών αρχών και σε 
διάφορες άλλες εκδηλώσεις.
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2.7 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, με χρονικό ορίζοντα 5-10 χρόνια, βασίζεται στο επιλεγμένο Σενάριο 
Ανάπτυξης ΑΠΕ για κάθε περιοχή μελέτης. Η εφαρμογή και η έγκριση του Σχεδίου εξαρτάται από τις 
Τοπικές Αρχές των περιοχών που συμμετείχαν στο έργο. 
Όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκαν για την 
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης. Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από τρείς βασικές 
ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει τους στόχους της περιοχής για διείσδυση ΑΠΕ στην περιοχή 
μελέτης. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση που αφορά τις 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ καθώς και το ενεργειακό δυναμικό που χαρακτηρίζει την περιοχή μελέτης. Η 
δεύτερη ενότητα περιγράφει την νομοθεσία που αφορά το τοπίο και την αρχιτεκτονική. Επίσης 
πραγματοποιείται περιγραφή και ανάλυση των διαφορετικών τοπίων που συνθέτουν την περιοχή 
και ειδικότερα στα τοπία με περιβαλλοντική και παραδοσιακή αξία (περιοχές που εντάσσονται στο 
Δίκτυο Φύση 2000, παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια).
Η τρίτη ενότητα περιγράφει όλες τις δράσεις που προκύπτει από το τελικό Σενάριο ΑΠΕ της 
περιοχής μελέτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία και την αξιολόγηση 
των Σεναρίων ΑΠΕ. 
Περιγράφονται δράσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία και οι δυνατότητες που προκύπτουν από 
πιθανές τροποποιήσεις, με δραστηριότητες εκπαίδευσης και ενημέρωσης και δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

  3. Χωροθέτηση ΑΠΕ στην Κύπρο και σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες/περιφέρειες

Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση του χωροθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ 
μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών/περιφερειών του έργου. Μελετήθηκαν τα απαραίτητα βήματα 
και άδειες, οι εμπλεκόμενοι φορείς στη διαδικασία αδειοδότησης και η χρονική περίοδος 
υλοποίησης εγκατάστασης ενός έργου ΑΠΕ. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε το έτος 2011.
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των αρμόδιων Τμημάτων που εμπλέκονται στην 
έκδοση των αδειών, o αριθμός των εμπλεκόμενων Τμημάτων στη διαδικασία αδειοδότησης και ο 
αριθμός των βασικών αδειών.
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*Περ.Vercelli: Μια (1) επιπρόσθετη άδεια για μεγάλες εγκαταστάσεις βιομάζας ή υδροηλεκτρικά έργα. 
**Κύπρος: Τέσσερις (4) επιπρόσθετες άδειες για μεγάλες εγκαταστάσεις βιομάζας. Για μικρά φωτοβολταϊκά 
συστήματα<20kW δεν χρειάζεται πολεοδομική και άδεια οικοδομής (2 άδειες λιγότερες) 
***Σλοβενία: 

1) Μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ που ορίζονται από ειδικές πρόνοιες  
2) Μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ<1MW που δεν ορίζονται από ειδικές πρόνοιες  
3) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ> 1MW 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΕ 

Μάλτα Σλοβενία Ισπανία 
(Ανδαλουσία) 

1 2 3 

Υπεύθυνα 
Τμήματα για 

έκδοση Αδειών 
1 4 5 7 3 

Άλλα Τμήματα 
που εμπλέκονται 
κατά την έκδοση 

των Αδειών 

2 0 0 0 0 

Αριθμός Αδειών 6 10 5 5 5 7 8 10  

Ιταλία* 
(Περιφέρεια.Vercelli) 

Κύπρος** Γαλλία  
(Rhône 
Alpes) 

5 4 6 

0 13 4 

 



Στην Ιταλία (Περιφέρεια Vercelli) και στην Ισπανία (Ανδαλουσία) ο αριθμός των αδειών ανέρχεται 
στις δέκα (10), αποτελώντας και τον πιο υψηλό αριθμό ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν στο 
έργο.
Παρ’ όλα αυτά και στις δύο χώρες δεν εμπλέκονται αλλά τμήματα/φορείς στην διαδικασία 
αδειοδότησης πέρα από τα αρμόδια Τμήματα που είναι υπεύθυνα για την έκδοση των 
απαραίτητων αδειών. Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχουν 4 αρμόδια Τμήματα (Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ή Επαρχιακές Διοικήσεις), Τμήμα 
Περιβάλλοντος), Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς ή Διανομής) που είναι υπεύθυνα για την 
έκδοση των απαραίτητων αδειών και επιπλέον ανάλογα με το έργο που εξετάζεται εμπλέκονται 
ακόμα 13 Τμήματα στην διαδικασία αδειοδότησης. 

   4. Ομάδα έργου Enerscapes                   

Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου συγκεντρώθηκαν 8 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές Χώρες 
εξασφαλίζοντας έτσι μια ευρεία και ισορροπημένη γεωγραφική κάλυψη στον ευρύτερο 
μεσογειακό χώρο, διευρύνοντας έτσι τις έρευνες για πιθανές επιπτώσεις από την ένταξη των ΑΠΕ 
σε διαφορετικά είδη τοπίων. Συγκεκριμένα οι εταίροι του έργου ήταν η Malta Intelligent Energy 
Mangement Agency (Μάλτα), Lazio Region και Province of Vercelli (Ιταλία), Περιφέρεια Θεσσαλίας 
(Ελλάδα), Cyprus Energy Agency (Κύπρος), Rhonalpenergie – Εnvironnement (Γαλλία), University of 
Maribor (Σλοβενία) και Regional Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment, Ανδαλουσία 
(Ισπανία). 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΕ 

Μάλτα Ιταλία 
(Περ.Vercelli) 

Κύπρος Γαλλία 
(Rhône Alpes) 

Σλοβενία Ισπανία 
(Ανδαλουσία) 

Διάρκεια της 
Διαδικασίας 

Άγνωστος 
Χρόνος 

Ελάχιστο:  
2 μήνες 

Μέγιστο: 
 11 μήνες 

Ελάχιστο: 
6 μήνες 

Μέγιστο: 
40 μήνες 

 

Άγνωστος 
Χρόνος 

Ελάχιστο:  
3 μήνες 

Μέγιστο:  
12 μήνες 

 

Ελάχιστο: 
14 μήνες 
Μέγιστο:  
22 μήνες 
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Επιμέλεια Έκδοσης:

Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών:
Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. Οι 
απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ ’ ανάγκη τις απόψεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών



www.enerscapes.eu

Εταίροι του έργου Enerscapes
• Malta Intelligent Energy Management Agency, επικεφαλής εταίρος. 
Ιδρύθηκε το 2007  με την υποστήριξη του προγράμματος «Intelligent Energy 
Europe» και υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών 
οργανισμών. Στόχος των δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Γραφείου της 
Μάλτας είναι να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων για την ενέργεια και 
την κλιματική δράση.
www.miema.org 
• Lazio Region - Περιφερειακή Διεύθυνση Χωροταξικού και Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού. Ετοιμάζει το Περιφερειακό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, 
ως εκ τούτου έχει αρμοδιότητες να εξασφαλίζει την έγκριση, να καθορίζει τη 
διαδικασία έγκρισης, να πραγματοποιεί μελέτες καθώς και την έρευνα και 
τεκμηρίωση σε όλους τους τομείς σχεδιασμού και προγραμματισμού στην 
περιφέρεια Λάτσιο της Ιταλίας, της οποίας η πρωτεύουσα είναι η Ρώμη
www.biclazio.it 
• Περιφέρεια Θεσσαλίας
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, που 
βρίσκεται στο κεντρικό-ανατολικό ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. Οι στόχοι 
της είναι μεταξύ άλλων η προώθηση και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Β. 
Σποράδων, Καρδίτσας και Τρικάλων.
www.pthes.gov.gr
• Province of Vercelli - Τμήμα Σχεδιασμού και Ενέργειας. Είναι αρμόδιο για 
την κατάστρωση και εφαρμογή του Επαρχιακού Ενεργειακού Σχεδίου και 
προτίθεται να δημιουργήσει ένα εργαλείο που επιτρέπει ένα ενιαίο όραμα 
για το σύνολο της επαρχίας, ώστε σε κάθε απόφαση να λαμβάνονται υπόψη 
όλα τα στοιχεία της αειφόρου ανάπτυξης.
www.provincia.vercelli.it 
• Cyprus Energy Agency – Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Είναι μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2009 με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το πρόγραμμα «Intelligent Energy 
Europe» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου. Στοχεύει μέσα από τις 
δράσεις του να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και στην προώθηση του τοπικού 
ενεργειακού σχεδιασμού μέσω του Συμφώνου των Δημάρχων.
www.cea.org.cy 
• Rhônalpénergie - Environnement. Πρόκειται για τον Περιφερειακό 
Οργανισμό για την ενέργεια και το περιβάλλον στην Περιφέρεια Rhônes-
Alpes της Γαλλίας. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχους την 
ενημέρωση, παροχή συμβουλών, υποστήριξη τοπικών αρχών στην 
κατεύθυνση του ενεργειακού σχεδιασμού.
www.raee.org 
• University of Maribor στη Σλοβενία. Προσφέρει διάφορα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, που παρέχουν 
κατάλληλες γνώσεις, νέες προσεγγίσεις και νέες τεχνολογίες για τη χρήση 
των παραδοσιακών και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
www.uni-mb.si  
• Regional Ministry of Agriculture, Fisheries and Environment (Andalusia). Το 
Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ανδαλουσία είναι υπεύθυνο για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση πολιτικής σε σχέση με τις 
αρμοδιότητες της αυτόνομης περιφέρειας της Ανδαλουσίας για το 
περιβάλλον.
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ 
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