ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
153(Ι)/2003 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: «ΚΑΒΟ ΓΡΕΚΟ» (CY3000002)
Αρ. Φακ. 02.15.003.001 και 02.15.004.017.001
Η ευρύτερη περιοχή Άμμος του Καμπούρη – Κέρμια γειτνιάζει με τις προστατευόμενες
περιοχές του δικτύου Natura 2000 ΕΖΔ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000005) και ΖΕΠ «Κάβο
Γκρέκο» (CY3000002) που καθορίστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες των Οδηγιών της Φύσης,
και χαρακτηρίζονται από την παρουσία σημαντικών τύπων φυσικών οικοτόπων και
σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας τα οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι και
ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σημαντικών ειδών πτηνοπανίδας του
Παραρτήματος Ι ή/και άλλων σημαντικών μεταναστευτικών ειδών των οποίων η έλευση τους
είναι τακτική σύμφωνα με την Οδηγία για τη Διατήρηση των Αγρίων Πτηνών 2009/147/ΕΚ.
Η ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» είχε επεκταθεί το 2015 (CY3000002), με την προσθήκη τμήματος της
ακτογραμμής που βρίσκεται ανατολικά της Αγίας Νάπας και πλέον περιλαμβάνει την περιοχή
Άμμος του Καμπούρη – Κέρμια, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια των
ενδιαιτημάτων του είδους Charadrius leschenaultii από την κατασκευή και λειτουργία της
Μαρίνας Αγίας Νάπας. Στις 08.04.2021, συνεδρίασε η Ad Hoc Επιτροπή για να εξετάσει τις
συσσωρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενες, προγραμματιζόμενες και δυνητικές αναπτύξεις
που χωροθετούνται σε μια ζώνη κατά μήκος της προστατευόμενης περιοχής ΖΕΠ «Κάβο
Γκρέκο» που έχει μήκος 2-2,5 km. Η ζώνη αυτή ουσιαστικά εφάπτεται με τα όρια του συνόλου
της επέκτασης στην περιοχή ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» που είχε προστεθεί ως αντισταθμιστικό
μέτρο για την απώλεια ενδιαιτημάτων του είδους Charadrius leschenaultii σε άλλη περιοχή
ΖΕΠ («Περιοχή Αγίας Θέκλας - Λιοπέτρι» - CY3000009).
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1. Χαρακτηριστικά της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 (ΖΕΠ)
«Κάβο Γκρέκο» (CY3000002)
Το Κάβο Γκρέκο καλύπτει μια παράκτια περιοχή που περιλαμβάνει χερσαίο και θαλάσσιο
τμήμα και αποτελεί σημαντική περιοχή για πολλά είδη πτηνοπανίδας μεταξύ των οποίων και
μεταναστευτικά είδη. Το 2007 χαρακτηρίστηκε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με βάση
την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για την Διατήρηση των Άγριων Πτηνών και σε αυτήν έχουν
καταγραφεί συνολικά 200 είδη πτηνών. Τα είδη χαρακτηρισμού της περιοχής περιλαμβάνουν
τα αποδημητικά Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus), Ασπροσιάχινο (Circus macrourus) και
Μελισσοφάγο (Merops apiaster), τα ενδημικά πουλιά Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και
Τρυπομάζη (Sylvia melanothorax), καθώς και αρκετά μεταναστευτικά αρπακτικά.
Η ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» είχε επεκταθεί το 2015, με την προσθήκη τμήματος της ακτογραμμής
που βρίσκεται ανατολικά της Αγίας Νάπας, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια των
ενδιαιτημάτων του είδους Charadrius leschenaultii στην περιοχή ΖΕΠ «Περιοχή Αγίας
Θέκλας - Λιοπέτρι» (CY3000009), από την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Αγίας
Νάπας.
Στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο», οι σημαντικότερες απειλές για τα είδη και τα ενδιαιτήματά τους
περιλαμβάνουν την όχληση και καταπάτηση οικοτόπων από ανεξέλεγκτες ανθρωπογενείς
δραστηριότητες, την παράνομη σύλληψη και παγίδευση πτηνών καθώς και την οικιστική και
τουριστική ανάπτυξη στις παρυφές της περιοχής η οποία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά
την έκταση των ενδιαιτημάτων και την εξάπλωση των ειδών.
Οι στόχοι διατήρησης της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» είναι οι ακόλουθοι:
Α. Διατήρηση της ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, προστατεύοντας τα κατάλληλα
ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού
Β. Διατήρηση των «τιμών στόχου» (τουλάχιστον τις πλείστες χρονιές) για τρία είδη στην
αποδημία - Μαυροφάλκονο (Falco vespertinus), Ασπροσιάχινο (Circus macrourus) και
Μελισσοφάγο (Merops apiaster) – και για την ομάδα αρπακτικών στην αποδημία
Γ. Διατήρηση της παρουσίας των μεταναστευτικών και διαχειμάζοντων πληθυσμών των ειδών
που ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα Ι, με επίκεντρο το Βραχοπλουμίδι Charadrius
leschenaultii.
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Δ. Διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων με ταυτόχρονη απομάκρυνση ξενικών
ειδών
Ε. Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για τη διατήρηση της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, από
την τοπική κοινωνία και το κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
επισκεπτών στην περιοχή, αλλά και με την ενθάρρυνση της έρευνας.
2. Το είδος χαρακτηρισμού Charadrius leschenaultii
Το Βραχοπλουμίδι (Charadrius leschenaultii) δεν φωλιάζει στην Κύπρο, αλλά απαντάται ως
χειμερινός επισκέπτης καθώς επίσης και κατά την αποδημία την άνοιξη και ιδιαίτερα το
φθινόπωρο.
Το Βραχοπλουμίδι τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή και άλλα ασπόνδυλα που βρίσκει στην
ακτή, τόσο σε ανοικτές αμμώδεις περιοχές αλλά και στα βράχια και σε λιμνούλες στα βράχια.
Αν και δεν αποτελεί είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, αποτελεί σπάνιο
είδος για την Ευρώπη και αξιολογείται ως Τρωτό (VU), ενώ στην ΕΕ (27) αξιολογείται ως
Κρισίμως Κινδυνεύον (CR) λόγω του μικρού μεγέθους του πληθυσμού που απαντάται στην
Κύπρο κατά τον χειμώνα και την αποδημία.
Το υποείδος Charadrius leschenaultii colombinus που απαντάται στην Κύπρο φωλιάζει στην
Τουρκία και στη δυτική Μέση Ανατολή, σε ανοικτούς βιότοπους (στέπες) κοντά σε νερό. Ένα
ποσοστό του πληθυσμού αυτού του υποείδους, διαχειμάζει ή περνά από την Κύπρο.
Παγκύπρια ο συνολικός αριθμός των ατόμων που διαχειμάζουν κυμαίνεται από 30 έως 100
άτομα. Η ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» - CY3000002 είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές στην Κύπρο
που αποτελούν σημαντικό σταθμό στην αποδημία και χώρο διαχείμασης για το είδος, ενώ η
σημαντικότερη περιοχή είναι η ΖΕΠ «Περιοχή Αγίας Θέκλας - Λιοπέτρι» - CY3000009.
Σημαντικές απειλές για το είδος αποτελούν:
α) η όχληση από ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβανομένου του φωτισμού
β) η υποβάθμιση, αλλοίωση και η καταστροφή του ενδιαιτήματός του λόγω ανάπτυξης
(οικιστικής και τουριστικής)
γ) η ρύπανση των παραλιών στους χώρους διαχείμασης και τους μεταναστευτικούς σταθμούς.
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3. Η κατάσταση του είδους σήμερα στην περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για τα έτη 2011 - 2018 ο
αριθμός των ατόμων που παρατηρήθηκαν στην περιοχή Κέρμια ήταν ο ακόλουθος:
Έτος

Αριθμός ατόμων

2011

5

2012

6

2013

3

2014

13

2015

2

2016

13

2017

2

2018
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Το 2019, στο πλαίσιο της ετήσιας καταγραφής του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, δεν
υπήρχαν αναφορές για το είδος στην περιοχή Κέρμια. Οι τελευταίες καταγραφές για το είδος
στην περιοχή Κέρμια, σύμφωνα με τους μηνιαίους συστηματικούς καταλόγους του
Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου, είναι 4 άτομα στις 5 Φεβρουαρίου 2021.
Στο διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» αναγνωρίζεται ότι τα επίπεδα
όχλησης στο παρόν στάδιο αποτελούν μια σοβαρή δυνητική απειλή για το Βραχοπλουμίδι,
ιδιαίτερα την περίοδο Ιουλίου – Φεβρουαρίου και περί τα τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη και
Οκτώβρη, οπότε λαμβάνει χώρα η φθινοπωρινή μετανάστευση ενώ παράλληλα παρατηρείται
αυξημένη ανθρώπινη επισκεψιμότητα στην περιοχή.
4. Τροποποιήσεις στις πολεοδομικές ζώνες κατά μήκος της προστατευόμενης περιοχής
Κατά μήκος της συγκεκριμένης ακτογραμμής που εμπίπτει στις ανατολικές Τουριστικές
Ζώνες Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3) και Τ6(Ε1), η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015)
επέτρεπε τη δημιουργία τουριστικών χωριών, τουριστικών επαύλεων και οργανωμένων
διαμερισμάτων με ανώτατο συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,20:1 και αριθμό
ορόφων και ύψος οικοδομών που δεν θα ξεπερνούν τους 2 και τα 8,30 μέτρα αντίστοιχα για
την ζώνη Τ5(Ε3) και ανώτατο συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,15:1 και αριθμό
ορόφων και ύψος οικοδομών που δεν θα ξεπερνούν τους 2 και τα 8,30 μέτρα αντίστοιχα για
την ζώνη Τ6(Ε1). Ειδικά στη ζώνη Τ6(Ε1) επέτρεπε επιπρόσθετα και τη δημιουργία ενιαίων
συγκροτημάτων εξειδικευμένου τουρισμού ή πολλαπλού ψυχαγωγικού χαρακτήρα με
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ανώτατο συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0,15:1 και αριθμό ορόφων και ύψος
οικοδομών που δεν θα ξεπερνούν τους 2 και τα 8,30 μέτρα αντίστοιχα (Μέρος Β, παράγραφος
6.2.3).
Η Εγκριμένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) εισήγαγε τροποποίηση με την οποία
στην ίδια περιοχή και στις ίδιες ζώνες επιτρέπονται ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών
προδιαγραφών με ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,30:1, ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο
αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν θα ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα, ενώ
παρέχεται επιπρόσθετο κίνητρο αύξησης του ανώτατου συντελεστή δόμησης και ποσοστού
κάλυψης στα 0,40:1 για αναπτύξεις οι οποίες αφορούν αιτήσεις για ανέγερση ξενοδοχειακών
μονάδων που υποβάλλονται στην Πολεοδομική Αρχή εντός χρονικού περιθωρίου 2 ετών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας και υλοποιούνται εντός 3
ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πολεοδομικής άδειας. Επιπρόσθετα, σύμφωνα
με την Εγκριμένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017), για σκοπούς πραγματοποίησης
ειδικών στόχων και προγραμμάτων ανάπτυξης κλπ., η Πολεοδομική Αρχή είναι δυνατόν να
αναπροσαρμόζει το επιτρεπόμενο ύψος και τον αριθμό των ορόφων μέχρι 2 πέραν των
καθοριζομένων κάτω από συγκριμένες προϋποθέσεις.
Οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος είχαν ζητηθεί μόνο για τροποποίηση πολεοδομικής
ζώνης που καλύπτει τμήμα του τεμαχίου 589 (Φ/Σχ. 0/2-293-372) που βρίσκεται στην ίδια
περιοχή. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορούσε εξαίρεση τμήματος του τεμαχίου από ζώνη
προστασίας της φύσης ΔΑ1-ΠΦ και ένταξή του σε παρακείμενη τουριστική ζώνη Τ6(Ε1). Η
θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπως εκφράστηκε σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 31
Ιανουαρίου 2017, ήταν να μην προωθηθεί η συγκεκριμένη τροποποίηση. Παρόλα αυτά, η
τροποποίηση προχώρησε με αποτέλεσμα το εν λόγω τμήμα του τεμαχίου να ενταχθεί στην
τουριστική ζώνη Τ6(Ε1).
Αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω αλλαγών και τροποποιήσεων ήταν να υποβληθούν αιτήσεις
για χορήγηση πολεοδομικής άδειας συνολικά τεσσάρων ξενοδοχειακών μονάδων (Cape
Greko Hotel -

ΑΜΧ/00132/2019, Sensatori - ΑΜΧ/00551/2018, Formatio Hotel -

ΑΜΧ/0409/2018 & ΑΜΧ/0410/2018, καθώς και το έργο Marystone Hotel με αρ. φακ.
ΑΜΧ/00303/2018), οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις ορόφους και ακολουθούν
τις πρόνοιες της Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) με αυξημένους
συντελεστές ανάπτυξης. Οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από το Τμήμα
Περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε ήδη εκδώσει αιτιολογημένη

5

διαπίστωση με βάση το άρθρο 24 του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμου 127(Ι)/2018 για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα
οργανωμένα διαμερίσματα (KERMIA HOTELS LTD) και μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 4*
(MARE VILLAGE HOTEL, αρ. φακ. ΑΜΧ/00387/2016 & ΑΜΧ/00388/2016). Με τις
προσθηκομετατροπές αυτές η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει πέντε νέα κτίρια, εκ των οποίων δύο
θα περιλαμβάνουν ισόγειο και τέσσερις ορόφους.
5. Υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα κατά μήκος της προστατευόμενης περιοχής
Τα υφιστάμενα έργα στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» που
επεκτάθηκε το 2015 και τις λεωφόρους Κρυού Νερού (δυτικά) και Κάβο Γκρέκο (ανατολικά)
περιλαμβάνουν:
α) οργανωμένα διαμερίσματα της εταιρείας KERMIA HOTELS LTD
β) 4 συγκροτήματα τουριστικών επαύλεων (από 5 μέχρι 19 επαύλεις)
γ) μεμονωμένες κατοικίες
δ) 2 οργανωμένες κολυμβητικές περιοχές (Άμμος του Καμπούρη, Λιμνάρα – περιοχή Κέρμια)
ε) παραλιακό πεζόδρομο κατά μήκος σχεδόν ολόκληρης της ακτογραμμής
στ) οδικό δίκτυο
ζ) δημόσιο χώρο στάθμευσης.
Το 2019, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε αιτιολογημένη διαπίστωση με βάση το άρθρο 24
του Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου
127(Ι)/2018 για προσθηκομετατροπές στα οργανωμένα διαμερίσματα της εταιρείας KERMIA
HOTELS LTD και μετατροπή τους σε ξενοδοχείο 4* (MARE VILLAGE HOTEL, αρ. φακ.
ΑΜΧ/00387/2016 & ΑΜΧ/00388/2016). Με τις προσθηκομετατροπές αυτές η ανάπτυξη
περιλαμβάνει πέντε νέα κτίρια, εκ των οποίων δύο περιλαμβάνουν ισόγειο και τέσσερις
ορόφους.
Τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή περιλαμβάνουν:
Formatio Hotel
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/0409/2018 & ΑΜΧ/0410/2018) αφορά ενιαία μεικτή τουριστική
ανάπτυξη (ξενοδοχειακή μονάδα) 5*, η οποία θα αποτελείται από α) δυτική πτέρυγα (Hotel Α.
Atlantica Ammos Bay) δυναμικότητας 270 δωματίων (536 κλινών) που περιλαμβάνει υπόγειο,
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ισόγειο με μεσοπάτωμα, 5 ορόφους και στην ταράτσα σπιτάκια με μεσοπάτωμα και β)
ανατολική πτέρυγα (Hotel Β. Atlantica Bellevue Park) δυναμικότητας 317 δωματίων (634
κλινών), που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, 5 ορόφους και ταράτσα. Επιπρόσθετα, το
προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους, διευκολύνσεις και χώρους
στάθμευσης για ξενοδοχειακές μονάδες κατηγορίας 5*.
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται στην τοποθεσία «Άμμος του Καμπούρη» στο Δήμο Αγίας
Νάπας εντός των τεμαχίων αρ. 229 και 589 του Φ/Σχ. 0/2-293-372, συνολικής έκτασης 84.932
m2. Τα τεμάχια εμπίπτουν κυρίως σε τουριστική ζώνη και ένα μέρος τους σε ζώνη προστασίας.
Συγκεκριμένα, το τεμάχιο 229 βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της ειδικής Τουριστικής Ζώνης
Τ6(Ε1), ενώ το τεμάχιο 589 βρίσκεται κατά το μεγαλύτερο μέρος (79%) εντός της ειδικής
Τουριστικής Ζώνης Τ6(Ε1) και το υπόλοιπο μέρος (21%), εντός της Ζώνης Προστασίας Δα1ΠΦ (με βάση την Εγκριμένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017). Σημειώνεται ότι, το
προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει χωροθέτηση υποδομών στο τμήμα τεμαχίου που το 2015
εντασσόταν σε ζώνη προστασίας της φύσης Δα1-ΠΦ. Επιπρόσθετα στο τμήμα του τεμαχίου
που εξακολουθεί να εντάσσεται σε ζώνη προστασίας της φύσης Δα1-ΠΦ, και στο οποίο έχουν
εντοπιστεί σημαντικά στοιχεία βλάστησης και απειλούμενων ειδών χλωρίδας, προβλέπεται η
δημιουργία χώρων δημόσιας στάθμευσης.
Το νότιο μέτωπο των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου εφάπτεται με το όριο της
προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)
«Κάβο Γκρέκο» (CY3000002). Επιπρόσθετα, μικρό τμήμα του τεμαχίου 589 – έκτασης 3.613
m2 περίπου – εμπίπτει στην προστατευόμενη περιοχή, ωστόσο στο τμήμα αυτό δεν
προβλέπεται να γίνει καμία δόμηση.
Cape Greko Hotel
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00132/2019) αποτελείται από πενταόροφη ξενοδοχειακή
μονάδα, η οποία περιλαμβάνει και υπόγειο. Χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου Αγίας Νάπας, στο τεμάχιο 403 με Φ/Σχ 0/2-294-371 και 0/2-294-372 με έκταση
43.136m2. Εμπίπτει εντός της πολεοδομικής ζώνης Τ6(Ε1). Η κατασκευή της ξενοδοχειακής
μονάδας θα έχει σχήμα τόξου και θα είναι χωρισμένη σε 2 κτίρια, τα οποία θα ενώνονται στο
ισόγειο. Το έργο θα περιλαμβάνει 180 δωμάτια ξενοδοχείου, 6 leasehold διαμερίσματα και 31
freehold διαμερίσματα. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, κοινόχρηστους
χώρους (εστατόρια, μπαρ, κ.α.), κλπ.
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Το ανατολικό μέρος του τεμαχίου γειτνιάζει με την ΕΖΔ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000005) –
ελάχιστη απόσταση περίπου 10 μέτρα - ενώ το νότιο μέρος του τεμαχίου εφάπτεται με τη ΖΕΠ
«Κάβο Γκρέκο» (CY3000002).
Ξενοδοχείο Sensatori
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00551/2018) αφορά την κατασκευή και λειτουργία Ξενοδοχείου
5*«Sensatori», στο τεμάχιο 590 και σε μέρος του τεμαχίου 453 με Φ/Σ 0/2-294-372, στην
περιοχή Λιμνάρα, στην Αγία Νάπα, επαρχίας Αμμοχώστου. Εμπίπτει εντός της πολεοδομικής
ζώνης Τ6(Ε1). Το νότιο μέρος του τεμαχίου εφάπτεται με τη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο»
(CY3000002). Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από ένα κύριο κτήριο με δύο (2) πύργους
που θα περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο και 6 ορόφους, σπιτάκια τύπου “Swim up bungalows”
εκ των οποίων ορισμένα θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι εστιατορίου, αθλοπαιδιών και
δραστηριοτήτων για μικρά παιδιά, καθώς επίσης και 10 πισίνες και μία πολυκατοικία με
ισόγειο και έξι ορόφους στο βορειοανατολικό μέρος του προτεινόμενου έργου. Ο συνολικός
αριθμός δωματίων είναι 426 (92 swim up bungalows, 239 δωμάτια στην οικογενειακή ζώνη
και 95 δωμάτια στη ζώνη ενηλίκων).
Marystone Hotel
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00303/2018) αφορά την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4*
δυναμικότητας 194 κλινών (97 δωμάτια) που θα περιλαμβάνει ισόγειο και τέσσερις ορόφους.
Χωροθετείται στο τεμάχιο 432, Φ/Σχ 2-293-372, Τμ. 8 στο Δήμο Αγίας Νάπας. Εμπίπτει εντός
της πολεοδομικής ζώνης Τ5(Ε3). Το νότιο μέρος του τεμαχίου απέχει περίπου 40 μέτρα από
τη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002). Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
μπαρ, εστιατόριο, εξωτερική πισίνα και γενικά όλους τους απαιτούμενους χώρους μιας
ξενοδοχειακής μονάδας 4*.
Επιπρόσθετες πιέσεις στην προστατευόμενη περιοχή
Σημειώνεται ότι στην περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Άμμος
του Καμπούρη, μεταξύ των ετών 2012 - 2014, έγιναν παράνομες επεμβάσεις (εκβραχισμός,
αποψίλωση της βλάστησης και δημιουργία τεχνητού ορμίσκου). Με τις επεμβάσεις αυτές, έχει
προκληθεί μεγάλη καταστροφή και αλλοίωση στο ανάγλυφο της βραχώδους παραλίας που
αποτελεί ενδιαίτημα για το είδος χαρακτηρισμού και δημιουργήθηκε, μέσω μιας μεγάλης
έκτασης εκσκαφής, ένας τεχνητός κλειστός κόλπος. Λόγω των επεμβάσεων έχουν προκληθεί
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σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο είδος χαρακτηρισμού που περιλαμβάνουν υποβάθμιση,
απώλεια και καταστροφή του ενδιαιτήματός του.
Το 2019 το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε αιτιολογημένη διαπίστωση για έργο του Δήμου
Αγίας Νάπας που αφορά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην εν λόγω περιοχή, σε
μορφή που να προσομοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο αρχικό φυσικό περιβάλλον. Το
έργο αποκατάστασης αναμένεται να αρχίσει το επόμενο διάστημα.
6. Αξιολόγηση συσσωρευτικών επιπτώσεων
Όπως γίνεται αντιληπτό, από τα εξεταζόμενα έργα που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, το
τελευταίο διάστημα, στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» που
επεκτάθηκε το 2015 και τις λεωφόρους Κρυού Νερού (δυτικά) και Κάβο Γκρέκο (ανατολικά)
εξετάζονται αιτήσεις με αυξημένους πολεοδομικούς συντελεστές που αφορούν ανέγερση
νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε τεμάχια που εφάπτονται, βρίσκονται πολύ κοντά ή
εμπίπτουν εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής.
Συνοπτικά, οι σημαντικότερες πιέσεις που δέχεται η προστατευόμενη περιοχή είναι οι
ακόλουθες:
1) Υπέρβαση συντελεστών ανάπτυξης, σε σχέση με τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής
(2015) που αφορούν εξεταζόμενα έργα στην περιοχή και συγκεκριμένα αφορούν
ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες έχουν υπερδιπλάσιο αριθμό ορόφων από τον επιτρεπόμενο
με βάση τις πρόνοιες που ίσχυαν το 2015. Επιπρόσθετα, έχουν ήδη αδειοδοτηθεί
προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενα οργανωμένα διαμερίσματα και μετατροπή τους σε
ξενοδοχείο 4* που θα περιλαμβάνει πέντε νέα κτίρια, εκ των οποίων δύο θα αποτελούνται από
ισόγειο και τέσσερις ορόφους.
2) Παράνομες επεμβάσεις (εκβραχισμός, αποψίλωση της βλάστησης και δημιουργία τεχνητού
ορμίσκου). Με τις επεμβάσεις αυτές, έχει προκληθεί μεγάλη καταστροφή στο ανάγλυφο της
βραχώδους παραλίας που αποτελεί ενδιαίτημα για το είδος χαρακτηρισμού και
δημιουργήθηκε, μέσω μιας μεγάλης έκτασης εκσκαφής, ένας τεχνητός κλειστός κόλπος. Λόγω
των επεμβάσεων, έχουν προκληθεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο είδος
χαρακτηρισμού που περιλαμβάνουν υποβάθμιση, απώλεια και καταστροφή του ενδιαιτήματός
του.
3) Αύξηση επισκεψιμότητας και ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή.
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Όπως έχει αναφερθεί, οι σημαντικές απειλές για το είδος περιλαμβάνουν όχληση από
ανθρώπινες δραστηριότητες, υποβάθμιση και καταστροφή του ενδιαιτήματός του λόγω
ανάπτυξης (οικιστικής και τουριστικής) και ρύπανση των παραλιών. Ως εκ τούτου, η περιοχή
ανάμεσα της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» που επεκτάθηκε το 2015 και τις λεωφόρους Κρυού Νερού
(δυτικά) και Κάβο Γκρέκο (ανατολικά), κρίνεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω της εγγύτητάς
της με την προστατευόμενη περιοχή. Η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη στην εν λόγω
περιοχή δύναται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο είδος χαρακτηρισμού, που
περιλαμβάνουν αύξηση της όχλησης που δέχεται το είδος αλλά και υποβάθμιση και
καταστροφή του ενδιαιτήματός του λόγω γειτνίασης με την προστατευόμενη περιοχή.
Συγκεκριμένα, τυχόν υλοποίηση των εξεταζόμενων έργων όπως έχουν προταθεί και σε
συνδυασμό με τα υφιστάμενα έργα και τις παράνομες επεμβάσεις, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω
υποβάθμιση, αλλοίωση και απώλεια σημαντικού μέρους του ενδιαιτήματος και δραματική
αύξηση των επιπέδων όχλησης του είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ.
Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, η ΖΕΠ «Αγία Θέκλα Λιοπέτρι» (CY3000009) που αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή για το είδος χαρακτηρισμού
στην Κύπρο, έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση, η οποία αναλύεται στην Ειδική Έκθεση
Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενα, Προτεινόμενα και Μελλοντικά Έργα στη
ΖΕΠ «Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι». Ως εκ τούτου, συσσωρευτικά, το είδος χαρακτηρισμού στις
περιοχές εξάπλωσής του στην Κύπρο, δέχεται υπέρμετρες αρνητικές πιέσεις.
Η περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» ευνοεί την παρουσία του είδους
χαρακτηρισμού, αφού περιλαμβάνει παράκτιες περιοχές με εκτεθειμένα βράχια που
αποτελούν εξέδρες τροφοληψίας για το είδος. Επομένως, στην περιοχή αυτή, θα πρέπει να
διατηρηθούν στο ελάχιστο οι πιέσεις (όχληση και υποβάθμιση ενδιαιτήματος) προς το είδος
χαρακτηρισμού ούτως ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της παρουσίας του.
7. Συμπεράσματα - Μέτρα απάμβλυνσης επιπτώσεων
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις και τις απειλές από τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα
έργα, θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της παρουσίας του
είδους στην προστατευόμενη περιοχή. Ως εκ τούτου, στην παρούσα έκθεση καθορίζονται
συγκεκριμένα μέτρα που αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις από τις σημαντικές απειλές για το
είδος και είναι τα ακόλουθα:
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1) Για αποφυγή περαιτέρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του είδους χαρακτηρισμού καθώς
και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού, για όλα τα προτεινόμενα έργα
στην περιοχή ανάμεσα της ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» που επεκτάθηκε το 2015 και τις λεωφόρους
Κρυού Νερού (δυτικά) και Κάβο Γκρέκο (ανατολικά), να ισχύουν οι αντίστοιχοι συντελεστές
ανάπτυξης με τη βραχώδη περιοχή κοντά στην Μακρόνησο, στα όρια του δήμου Αγίας Νάπας
(πολεοδομική ζώνη Τ3δ3), η οποία εμπίπτει στη ΖΕΠ «Αγία Θέκλα - Λιοπέτρι» (CY3000009).
Οι συντελεστές αυτοί, κρίνεται ότι περιορίζουν και υπό τις περιστάσεις μετριάζουν τις
επιπτώσεις στο είδος χαρακτηρισμού και περιλαμβάνουν ανώτατο συντελεστή δόμησης
0,30:1, ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν
θα ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα. Οι συντελεστές αυτοί ταυτίζονται με τους συντελεστές της
Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017), χωρίς όμως τα επιπρόσθετα κίνητρα.
Λαμβάνεται υπόψη ότι για τις τροποποιήσεις που έγιναν το 2017 δεν ακολουθήθηκαν οι
ενδεικνυόμενες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι, δύναται να μελετηθεί η διαφοροποίηση του
ποσοστού κάλυψης και σε περίπτωση αλλαγής να συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν
την έγκριση του.
2) Για τα προτεινόμενα έργα σε τεμάχια που εφάπτονται της προστατευόμενης περιοχής, οι
κτιριακές εγκαταστάσεις να χωροθετούνται προς την ενδοχώρα/βόρεια πλευρά των τεμαχίων
ενώ οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χωροθετούνται προς την ακτή.
3) Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης του είδους χαρακτηρισμού με σκοπό την
καταγραφή του είδους και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοια
ανάγκη.
Με βάση τα πιο πάνω, ακολουθούν Παραρτήματα (I-IV) με λεπτομέρειες για τα επιμέρους
προτεινόμενα έργα στην περιοχή. Οι απόψεις των μελών της Ad Hoc Επιτροπής
επισυνάπτονται στο Παράρτημα V.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Formatio Hotel»
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/0409/2018 & ΑΜΧ/0410/2018) αφορά ενιαία μεικτή τουριστική
ανάπτυξη (ξενοδοχειακή μονάδα) 5*, η οποία θα αποτελείται από α) δυτική πτέρυγα (Hotel Α.
Atlantica Ammos Bay) δυναμικότητας 270 δωματίων (536 κλινών) που περιλαμβάνει υπόγειο,
ισόγειο με μεσοπάτωμα, 5 ορόφους και στην ταράτσα σπιτάκια με μεσοπάτωμα και β)
ανατολική πτέρυγα (Hotel Β. Atlantica Bellevue Park) δυναμικότητας 317 δωματίων (634
κλινών), που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, 5 ορόφους και ταράτσα.
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των τεμαχίων αρ. 229 και 589 του Φ/Σχ. 0/2-293372 στο Δήμο Αγίας Νάπας. Τα τεμάχια εμπίπτουν κυρίως σε τουριστική ζώνη και ένα μέρος
τους σε ζώνη προστασίας. Το νότιο μέτωπο των τεμαχίων του προτεινόμενου έργου εφάπτεται
με το όριο της προστατευόμενης περιοχής Επιπρόσθετα, μικρό τμήμα του τεμαχίου 589,
εμπίπτει στην προστατευόμενη περιοχή.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες,
Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές Αναπτύξεις στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002), τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή περεταίρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του
είδους χαρακτηρισμού καθώς και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού
είναι τα ακόλουθα:
α) Να διατηρηθεί ανέπαφο το τμήμα του τεμαχίου 589 (Φ/Σχ. 0/2-293-372) που εντασσόταν
σε ζώνη προστασίας της φύσης Δα1-ΠΦ, πριν την τροποποίηση των πολεοδομικών ζωνών που
έγινε το 2017 και η χωροθέτηση του έργου (συμπεριλαμβανομένου της τοπιοτέχνησης) να γίνει
αποκλειστικά στο υπόλοιπο τμήμα του τεμαχίου
β) Οι συντελεστές ανάπτυξης του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πρόνοιες των
πολεοδομικών ζωνών Τ6(Ε1) και Τ5(Ε3) της Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας
(2017) χωρίς όμως επιπρόσθετα κίνητρα, δηλαδή ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,30:1,
ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν θα
ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα. Σημειώνεται ότι, δύναται να μελετηθεί η διαφοροποίηση του
ποσοστού κάλυψης και σε περίπτωση αλλαγής να συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν
την έγκριση του.
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γ) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται προς την
ενδοχώρα/βόρεια πλευρά των τεμαχίων ενώ οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χωροθετούνται
προς την ακτή
δ) Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής
έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο
δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης
ε) Δεν θα γίνει καμία επέμβαση (περιλαμβανομένης της τοπιοτέχνησης) στο μέρος των
τεμαχίων του έργου που εμπίπτουν εντός της ΖΕΠ
στ) Οι χώροι δημόσιας στάθμευσης να χωροθετηθούν σε σημείο το οποίο δεν θα επηρεάζει
σημαντικά στοιχεία χλωρίδας, μετά από συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα (Τμήμα
Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών).
ζ) Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και στην
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Σχέδιο Ενημέρωσης του κοινού για την περιοχή
προστασίας του Δικτύου Natura 2000, το οποίο θα λειτουργεί εντός της Μονάδας, και που θα
παρουσιάζει τις δράσεις και τα μέτρα ενημέρωσης των επισκεπτών της Ανάπτυξης, ώστε να
αποφεύγεται η άσκηση πίεσης στην προστατευόμενη περιοχή, από μαζική κάθοδο και χρήση
από τους επισκέπτες της Μονάδας. Σχετικό με αυτό και αφού τύχει σχετικής έγκρισης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος & την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα ετοιμαστεί από τον αιτητή
σχετικό έγχρωμο έντυπο / τρίπτυχο ενημέρωσης το οποίο πάντοτε θα είναι διαθέσιμο και θα
δίνεται στους πελάτες / επισκέπτες της Μονάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Cape Greko Hotel»
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00132/2019) αποτελείται από πενταόροφη ξενοδοχειακή
μονάδα, η οποία περιλαμβάνει και υπόγειο. Το έργο θα περιλαμβάνει 180 δωμάτια
ξενοδοχείου, 6 leasehold διαμερίσματα και 31 freehold διαμερίσματα. Χωροθετείται εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίας Νάπας, στο τεμάχιο 403 με Φ/Σχ 0/2-294-371 και 0/2294-372. Το ανατολικό μέρος του τεμαχίου γειτνιάζει με την ΕΖΔ «Κάβο Γκρέκο»
(CY3000005) – ελάχιστη απόσταση περίπου 10 μέτρα, ενώ το νότιο μέρος του τεμαχίου
εφάπτεται με τη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες,
Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές Αναπτύξεις στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002), τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή περεταίρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του
είδους χαρακτηρισμού καθώς και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού
είναι τα ακόλουθα:
α) Οι συντελεστές ανάπτυξης του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πρόνοιες των
πολεοδομικών ζωνών Τ6(Ε1) και Τ5(Ε3) της Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας
(2017) χωρίς όμως επιπρόσθετα κίνητρα, δηλαδή ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,30:1,
ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν θα
ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα. Σημειώνεται ότι, δύναται να μελετηθεί η διαφοροποίηση του
ποσοστού κάλυψης και σε περίπτωση αλλαγής να συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν
την έγκριση του.
β) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται προς την
ενδοχώρα/βόρεια πλευρά των τεμαχίων ενώ οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χωροθετούνται
προς την ακτή
γ) Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής
έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο
δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης.
δ) Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και στην
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Σχέδιο Ενημέρωσης του κοινού για την περιοχή
προστασίας του Δικτύου Natura 2000, το οποίο θα λειτουργεί εντός της Μονάδας, και που θα
παρουσιάζει τις δράσεις και τα μέτρα ενημέρωσης των επισκεπτών της Ανάπτυξης, ώστε να
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αποφεύγεται η άσκηση πίεσης στην προστατευόμενη περιοχή, από μαζική κάθοδο και χρήση
από τους επισκέπτες της Μονάδας. Σχετικό με αυτό και αφού τύχει σχετικής έγκρισης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος & την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα ετοιμαστεί από τον αιτητή
σχετικό έγχρωμο έντυπο / τρίπτυχο ενημέρωσης το οποίο πάντοτε θα είναι διαθέσιμο και θα
δίνεται στους πελάτες / επισκέπτες της Μονάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Sensatori»
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00551/2018) αφορά την κατασκευή και λειτουργία Ξενοδοχείου
5*«Sensatori», στο τεμάχιο 590 και σε μέρος του τεμαχίου 453 με Φ/Σ 0/2-294-372, στην
περιοχή Λιμνάρα, στην Αγιά Νάπα. Το προτεινόμενο έργο θα αποτελείται από ένα κύριο
κτήριο με δύο (2) πύργους που θα περιλαμβάνουν υπόγειο, ισόγειο και 6 ορόφους, σπιτάκια
τύπου “Swim up bungalows” και μία πολυκατοικία με ισόγειο και έξι ορόφους στο
βορειοανατολικό μέρος του προτεινόμενου έργου. Ο συνολικός αριθμός δωματίων είναι 426
(92 swim up bungalows, 239 δωμάτια στην οικογενειακή ζώνη και 95 δωμάτια στη ζώνη
ενηλίκων). Το νότιο μέρος του τεμαχίου εφάπτεται με τη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες,
Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές Αναπτύξεις στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002) τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή περεταίρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του
είδους χαρακτηρισμού καθώς και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού
είναι τα ακόλουθα:
α) Οι συντελεστές ανάπτυξης του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πρόνοιες των
πολεοδομικών ζωνών Τ6(Ε1) και Τ5(Ε3) της Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας
(2017) χωρίς όμως επιπρόσθετα κίνητρα, δηλαδή ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,30:1,
ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν θα
ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα. Σημειώνεται ότι, δύναται να μελετηθεί η διαφοροποίηση του
ποσοστού κάλυψης και σε περίπτωση αλλαγής να συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν
την έγκριση του.
β) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του έργου θα πρέπει να χωροθετούνται προς την
ενδοχώρα/βόρεια πλευρά των τεμαχίων ενώ οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χωροθετούνται
προς την ακτή
γ) Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής
έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο
δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης.
δ) Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και στην
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Σχέδιο Ενημέρωσης του κοινού για την περιοχή
προστασίας του Δικτύου Natura 2000, το οποίο θα λειτουργεί εντός της Μονάδας, και που θα
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παρουσιάζει τις δράσεις και τα μέτρα ενημέρωσης των επισκεπτών της Ανάπτυξης, ώστε να
αποφεύγεται η άσκηση πίεσης στην προστατευόμενη περιοχή, από μαζική κάθοδο και χρήση
από τους επισκέπτες της Μονάδας. Σχετικό με αυτό και αφού τύχει σχετικής έγκρισης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος & την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα ετοιμαστεί από τον αιτητή
σχετικό έγχρωμο έντυπο / τρίπτυχο ενημέρωσης το οποίο πάντοτε θα είναι διαθέσιμο και θα
δίνεται στους πελάτες / επισκέπτες της Μονάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Kατασκευή και λειτουργία του έργου «Marystone Hotel»
Το προτεινόμενο έργο (ΑΜΧ/00303/2018) αφορά την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4*
δυναμικότητας 194 κλινών (97 δωμάτια) που θα περιλαμβάνει ισόγειο και τέσσερις ορόφους.
Χωροθετείται στο τεμάχιο 432, Φ/Σχ 2-293-372, Τμ. 8 στον Δήμο Αγίας Νάπας. Το νότιο
μέρος του τεμαχίου απέχει περίπου 40 μέτρα από τη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από Υφιστάμενες,
Προγραμματιζόμενες και Δυνητικές Αναπτύξεις στη ΖΕΠ «Κάβο Γκρέκο» (CY3000002) τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αποφυγή περεταίρω υποβάθμισης του ενδιαιτήματος του
είδους χαρακτηρισμού καθώς και αποφυγή περαιτέρω όχλησης για το είδος χαρακτηρισμού
είναι τα ακόλουθα:
α) Οι συντελεστές ανάπτυξης του έργου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις πρόνοιες των
πολεοδομικών ζωνών Τ6(Ε1) και Τ5(Ε3) της Εγκριμένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας
(2017) χωρίς όμως επιπρόσθετα κίνητρα, δηλαδή ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,30:1,
ποσοστό κάλυψης 0,20:1, μέγιστο αριθμό ορόφων τους 3 και ύψος οικοδομών που δεν θα
ξεπερνούν τα 13,10 μέτρα. Σημειώνεται ότι, δύναται να μελετηθεί η διαφοροποίηση του
ποσοστού κάλυψης και σε περίπτωση αλλαγής να συζητηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος πριν
την έγκριση του.
β) Ο φωτισμός που θα εγκατασταθεί στους υπαίθριους χώρους της ανάπτυξης να είναι χαμηλής
έντασης και να είναι στραμμένος προς το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται κατά το μέγιστο
δυνατό ο επηρεασμός και η φωτορύπανση εκτός των χώρων της ανάπτυξης.
γ) Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει για έγκριση στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και στην
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Σχέδιο Ενημέρωσης του κοινού για την περιοχή
προστασίας του Δικτύου Natura 2000, το οποίο θα λειτουργεί εντός της Μονάδας, και που θα
παρουσιάζει τις δράσεις και τα μέτρα ενημέρωσης των επισκεπτών της Ανάπτυξης, ώστε να
αποφεύγεται η άσκηση πίεσης στην προστατευόμενη περιοχή, από μαζική κάθοδο και χρήση
από τους επισκέπτες της Μονάδας. Σχετικό με αυτό και αφού τύχει σχετικής έγκρισης από το
Τμήμα Περιβάλλοντος & την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας θα ετοιμαστεί από τον αιτητή
σχετικό έγχρωμο έντυπο / τρίπτυχο ενημέρωσης το οποίο πάντοτε θα είναι διαθέσιμο και θα
δίνεται στους πελάτες / επισκέπτες της Μονάδας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Απόψεις μελών Ad Hoc Επιτροπής
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Κοινοποίηση: Μέλη της ad hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Λευκωσία, 23 Απριλίου2021
Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,
Θέμα: Σχόλια σε σχέση με τις Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για τις συσσωρευτικές επιπτώσεις από
υφιστάμενα, προγραμματιζόμενα και δυνητικά έργα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Αγία ΘέκλαΛιοπέτρι» και τις αναπτύξεις στις τουριστικές ζώνες του Δήμου Αγία Νάπας στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000
«Κάβο Γκρέκο» με γνώμονα την προστασία του είδους Charadrius leschenaultii.
Επικοινωνώ μαζί σας σε συνέχεια της συνάντησης της ad hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που
πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2021 διαδικτυακά και όπου συζητήθηκαν τα πιο πάνω θέματα. Για σχετικό θέμα,
την κατασκευή δυο ξενοδοχειακών μονάδων πλησίον της περιοχής Natura 2000 «Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι» είχαμε
στείλει και από κοινού επιστολές στις 18 Δεκεμβρίου 2020, 27 Αυγούστου 2020 και 25 Ιουνίου 2020 μαζί με το
Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος-Terra Cypria, οι οποίες απαντήθηκαν από το Τμήμα σας στις 9
Απριλίου 2021.
Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενες επιστολές, η αποσπασματική εξέταση της κάθε ανάπτυξης ή/και
δραστηριότητας καθιστά αδύνατη την αξιολόγηση των συναθροιστικών πιέσεων που δέχεται το είδος Charadrius
leschenaultii για το οποίο καθορίστηκε ως Natura 2000 η περιοχή «Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι» καθώς και η παράκτια ζώνη
μεταξύ Κέρμια και Άμμο του Καμπούρη ως μέρος της περιοχής «Κάβο Γκρέκο» που αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο
από τις επιπτώσεις της κατασκευής της μαρίνας Αγίας Νάπας. Επομένως θεωρώ σημαντικό βήμα προς την ορθή
κατεύθυνση τη συναξιολόγηση των υφιστάμενων, προγραμματιζόμενων και δυνητικών έργων και αναπτύξεων στις
δυο αυτές περιοχές, και για τον λόγο αυτό αποστέλνω μια κοινή επιστολή και για τις δύο μελέτες.
Όπως γνωρίζετε, το είδος Charadrius leschenaultii, έχει ως ‘Τιμή Στόχου’ τα 20-50 άτομα τον χειμώνα και 10-40 άτομα
το φθινόπωρο στην περιοχή «Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι», και αντίστοιχα 30-100 άτομα τον χειμώνα και 25-80 άτομα το
φθινόπωρο σε ολόκληρη την Κύπρο, βάσει του Διαχειριστικού Σχεδίου της Ζώνης Ειδικής Προστασίας «Αγία ΘέκλαΛιοπέτρι». Αποτελεί το μοναδικό είδος χαρακτηρισμού της περιοχής και είδος ιδιαίτερα ευαίσθητο στην ενόχληση
κατά τη διαχείμαση και αποδημία του. Η Κύπρος φιλοξενεί το 100% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού του είδους (το
χειμώνα και στην αποδημία), και το είδος χαρακτηρίζεται ως ‘Τρωτό’ (Vulnerable) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το
IUCN και το BirdLife International και έχει μη-ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (SPEC 3).
Το είδος, όπως επίσης γνωρίζετε, και όπως διαφαίνεται ξεκάθαρα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις δυο
μελέτες που εξετάστηκαν στη συνεδρία 8/4/2021, δέχεται υπέρμετρες, αρνητικές και συσσωρευτικές πιέσεις, τόσο
Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Τ.Θ. 12026, Λευκωσία, 2340, Κύπρος
T: +357 22 455072 | F: +357 22 455073
www.birdlifecyprus.org

στην περιοχή «Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι» όσο και στην περιοχή του Άμμου του Καμπούρη ως μέρος της περιοχής «Κάβο
Γκρέκο». Οι πιέσεις αυτές προκύπτουν από οικιστικές, παραθεριστικές, τουριστικές και άλλες αναπτύξεις,
αδειοδοτημένες και μη, συμπεριλαμβανομένων και αυθαίρετων επεμβάσεων στη βραχώδη παραλία που αποτελεί
βιότοπο του είδους, καθώς και από την αυξανόμενη επισκεψιμότητα σε συνάρτηση και με τις προαναφερόμενες
αναπτύξεις.
Εισηγούμαι το αποτέλεσμα της συναξιολόγησης των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο είδος Charadrius leschenaultii
να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις ούτως ώστε να μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση που επικρατεί στην
περιοχή στον βαθμό του δυνατού:
1. Έκθεση από τις αρμόδιες αρχές που να συνεκτιμά και να αναφέρει ξεκάθαρα τις σημαντικές, μη
αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις που δέχεται το είδος στις δυο περιοχές. Η έκθεση αυτή να περιλαμβάνει
μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέχρι τώρα αντισταθμιστικών μέτρων που έχουν ληφθεί,
και προτάσεις για επιπρόσθετα μέτρα με βάση τις ανάγκες του είδους. Στα επιπρόσθετα μέτρα να
περιλαμβάνονται προτάσεις για καθορισμό επιπρόσθετων περιοχών στην Επαρχία Αμμοχώστου για το είδος,
καθώς και στοχευμένες δράσεις αυστηρής προστασίας στον εναπομείναντα βιότοπο στις ήδη καθορισμένες
περιοχές καθώς και στις νέες περιοχές που θα καθοριστούν για το είδος.
Είναι αντιληπτό από την απαντητική επιστολή του Τμήματος σας με ημερομηνία 9/4/2021, ότι σύντομα θα
αποσταλούν προτάσεις για καθορισμό νέων περιοχών για το είδος από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το
οποίο θεωρώ σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση. Θεωρώ όμως σημαντικό οι προτάσεις αυτές να
αποτελούν απόρροια μιας συνολικής μελέτης που να περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένης
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και προτάσεων
στοχευμένων δράσεων προστασίας, ούτως ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί συνολικά ο τρόπος με τον οποίο θα
προστατευτεί το είδος.
2. Πρόγραμμα παρακολούθησης του είδους και επόπτευσης της περιοχής από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα
κατά τους μήνες της αποδημίας και διαχείμασης, με σκοπό την καταγραφή του είδους και την άμεση
παρέμβαση σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται παράνομες/αυθαίρετες επεμβάσεις ή δραστηριότητες
στην περιοχή.
3. Άμεση απομάκρυνση των παρανομιών που εξακολουθούν να υφίστανται στην περιοχή και την
αποκατάσταση της, με παραδειγματική τιμωρία προς τους δράστες των ενεργειών αυτών προς αποφυγή
επανάληψης τους στο μέλλον.
Τέλος, δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή η αναφορά στη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορά
το «Κάβο Γκρέκο», ότι η περιοχή του Άμμου του Καμπούρη από ανέκαθεν δεν πληρούσε τα κριτήρια για
χαρακτηρισμό της ως περιοχή προστασίας για το συγκεκριμένο είδος, και ότι κακώς χαρακτηρίστηκε ως τέτοια, και
εισηγούμαι το σχόλιο αυτό να αποσυρθεί αφού η αμφισβήτηση των κριτηρίων με τα οποία καθορίστηκε μια περιοχή
ως Natura 2000 δεν αποτελεί ρόλο της Δέουσας Εκτίμησης.
Είμαι στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και συζήτηση του θέματος.
Με εκτίμηση,

Δρ. Μάρτιν Χέλλικαρ, Διευθυντής, Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Πτηνολογικός Σύνδεσμος
Τ.Θ. 12026, Λευκωσία, 2340, Κύπρος
T: +357 22 455072 | F: +357 22 455073
www.birdlifecyprus.org
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140/75/21
κ Κώστα Χατζηπαναγιώτου
Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Αγαπητέ κ Χατζηπαναγιώτου
Θέμα : Συνεδρία 8 Απριλίου 2021 για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση στα πλαίσια του περί
της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα νόμου του 2018 (Ν
127(Ι)/2018) για την εφαρμογή του Άρθρου 16 του Περί Προστασίας και Διαχείρισης της
Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου (Αρ. 153(Ι)/2003).
Υποβολή Σχολίων Σχετικά με:
Α. Θέμα 2: Μελέτη Ειδικής Αξιολόγησης των Συσσωρευτικών Επιπτώσεων από υφιστάμενες
προγραμματιζόμενες και δυνητικές αναπτύξεις στα τουριστικές ζώνες του Δήμου Αγίας Νάπας
– ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο
Β. Θέμα 4: Συσσωρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα εξεταζόμενα και προτεινόμενα έργα
στη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 Αγία Θέκλα Λιοπέτρι.
Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα για να σας δώσω τα σχόλια μου σχετικά με τα δύο
θέματα που εξετάσαμε στις 8 Απριλίου 2021.
Σαν πρώτο σχόλιο θα ήθελα να τονίσω ότι τα κριτήρια καθορισμού των δύο περιοχών, αλλά και η
επιλεξιμότητα τους είδους Charadrius leschenaultia, τόσο για τη συμπερίληψη του στην Οδηγία των
Πουλιών αλλά και στην εναρμονιστική νομοθεσία, θεωρούνται δεδομένα για εμάς και αποτελούν τη
βάση πάνω στην οποία λειτουργεί η εφαρμογή του Άρθρου 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων για τις
συγκεκριμένες περιοχές.
Η περιοχή της Αγίας Θέκλας έχει δεχτεί τεράστια πίεση και υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια τόσο από
νόμιμες όσο και παράνομες αναπτύξεις και δραστηριότητες, και ως αποτέλεσμα νομίζω ότι πλέον έχουν
δημιουργηθεί αρνητικές κα μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το καθεστώς διατήρησης της περιοχής και
του είδους καθορισμού.
Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος που οδήγησε στον καθορισμό ως αντισταθμιστικό μέτρο, της νέας
επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, που αποτέλεσε επίσης αντικείμενο εξέτασης στις 8 Απριλίου 2021.
Πρέπει να αναφέρω ότι ο αριθμός των έργων που εξετάσαμε είναι πολύ μεγάλος. Μου προκάλεσε
έκπληξη τόσο ο όγκος πίεσης και στις δύο περιοχές, όσο και οι παρανομίες/παρτυπίες που φαίνεται να
παρατηρούνται. Παρατηρείται επίσης μεγάλη πολεοδομική ελαστικότητα (πχ αριθμοί ορόφων κτιρίων).
Ακόμα πιο σημαντικό είναι, η μη διαβούλευση με το Τμήμα σας, τις άλλες Υπηρεσίες που ασχολούνται
με τα θέματα Φύσης αλλά και το ευρύτερο κοινό, κατά την τροποποίηση της Δήλωσης πολιτικής το 2017.
Αυτή η τροποποίηση αντιλαμβάνομαι ότι, έδωσε δυνατότητες για αναπτύξεις μεγαλύτερης τάξης
μεγέθους σε σχέση με το τι ίσχυε πριν το 2017, αυξάνοντας έτσι σοβαρά τόσο άμεσα όσο και έμμεσα
την πίεση και τις αρνητικές επιπτώσεις στη νέο-καθορισμένη περιοχή.

Με βάση όλα τα πιο πάνω αλλά και τα όσα περιλαμβάνονται στα έγγραφα που εξετάσαμε και τα όσα
συζητήθηκαν στη συνεδρία οι θέσεις και εισηγήσεις μου παρατίθενται ποιο κάτω:
Για την περιοχή της Αγίας Θέκλας
1. Άμεση εξέταση και δημιουργία μιας λίστας όλων των παρανομιών/παρατυπιών που
παρατηρούνται στη περιοχή.
2. Σε συνέχεια του πιο πάνω άμεση καταγγελία των παρανομιών/παρατυπιών που πιθανόν θα
εντοπιστούν, τόσο με βάση τις πρόνοιες των Νόμων της Φύσης και των Πουλιών, αλλά και
πιθανόν με βάση του Νόμου Περί Περιβαλλοντικής ευθύνης και Αποκατάστασης της
Περιβαλλοντικής Ζημιάς.
3. Άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας είτε με την κατεδάφιση επιπλέον ορόφων που κτιστήκαν,
είτε με την κατεδάφιση υποστατικών που εκτείνονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων και
γενικά όποιων παρανόμων αναπτύξεων έχουν γίνει χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
4. Μη συνέχιση της εξέτασης όποιων έργων έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται πριν την εξασφάλιση
των απαραίτητων αδειών όπως παροτρύνει και η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας με
ημερομηνίας 23.09.2011.
5. Άμεση απαίτηση αποκατάστασης όλων των αυθαίρετων επεμβάσεων που έγιναν στα όρια της
περιοχής ΖΕΠ και ειδικά στους βραχώδεις χώρους που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είδος.
6. Επικοινωνία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ξεκαθάρισμά ότι όλες οι αιτήσεις που
εξετάζονται θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου. Η όποια
ελαστικότητα επιδεικνύεται με βάση τη διακριτική ευχέρεια που πιθανόν να δίνεται στο
διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας, θα πρέπει να αποφεύγεται ή/και να τυγχάνει
διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και να εξετάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6.3
και 6.4 της Οδηγίας της Φύσης.
7. Συγκεκριμένα όσον αφορά το έργο Beach Club, δεν έχω καταλάβει αν έχει γίνει διαβούλευση με
τις αρχές προστασίας της φύσης πριν την εκμίσθωση της συγκεκριμένης γης, κάτι που θα πρέπει
να μας διευκρινιστεί. Παρόλα αυτά και βλέποντας τον όγκο και τις πιέσεις στη περιοχή θεωρώ
ότι το συγκεκριμένο έργο, μόνο του και σε συνδυασμό με τα άλλα έργα, θα έχει αρνητικές και
μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή.
8. Την άμεση κοστολόγηση και διάθεση κονδυλιών για προστασία της περιοχής ΖΕΠ, για
αποτροπή της πρόσβασης εντός των περιοχών που χρησιμοποιεί το είδος καθορισμού, αλλά και
αποκατάσταση ζημιών που έχουν γίνει και είναι δύσκολο να εξευρεθεί και να διωχθεί το φυσικό
ή νομικό πρόσωπο που τις έκανε.
Για την περιοχή της Αγίας Νάπας ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο
1. Λόγω της μη διαβούλευσης για την αλλαγή της Δήλωσης Πολιτικής το 2017, άμεση απαίτηση
επαναφοράς της συγκεκριμένης πολιτικής στο κείμενο πριν την τροποποίηση.
2. Διακοπή της εξέτασης όποιων έργων εξετάζονται με βάση τις πρόνοιες που υιοθετήθηκαν μετά
το 2017.
3. Απαίτηση διεξαγωγής διοικητικής έρευνας για το λόγο που άλλαξε η Δήλωση Πολιτικής χωρίς
διαβούλευση.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για αναθεώρηση ξανά της Δήλωσης Πολιτικής, διασφάλιση
ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες διαβουλεύσεις και μελέτες.
5. Άμεση εξέταση και δημιουργία μιας λίστας όλων των παρανομιών/παρατυπιών που
παρατηρούνται στη περιοχή
6. Σε συνέχεια του πιο πάνω άμεση καταγγελία των παρανομιών/παρατυπιών που πιθανόν θα
εντοπιστούν, τόσο με βάση τις πρόνοιες των Νόμων της Φύσης και των Πουλιών, αλλά και
πιθανόν με βάση του Νόμου Περί Περιβαλλοντικής ευθύνης και Αποκατάστασης της
Περιβαλλοντικής Ζημιάς.
7. Άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας είτε με την κατεδάφιση επιπλέον ορόφων που κτιστήκαν
είτε με την κατεδάφιση υποστατικών που εκτείνονται εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων και
γενικά, όποιων παρανόμων αναπτύξεων έχουν γίνει χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
8. Μη συνέχιση της εξέτασης όποιων έργων έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται πριν την εξασφάλιση
των απαραίτητων αδειών όπως παροτρύνει και η γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας με
ημερομηνίας 23.09.2011.
9. Άμεση απαίτηση αποκατάστασης όλων των αυθαίρετων επεμβάσεων που έγιναν στα όρια της
περιοχής ΖΕΠ και ειδικά στους βραχώδεις χώρους που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο είδος.
10. Επικοινωνία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ξεκαθάρισμά ότι όλες οι αιτήσεις που
εξετάζονται θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής. Η όποια

ελαστικότητα επιδεικνύεται με βάση τη διακριτική ευχέρεια που πιθανόν να δίνεται στο
διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας θα πρέπει να αποφεύγεται ή/και να τυγχάνει
διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και να εξετάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 6.3
και 6.4 της Οδηγίας της Φύσης.
11. Την άμεση κοστολόγηση και διάθεση κονδυλιών για προστασία της περιοχής ΖΕΠ, για
αποτροπή της πρόσβασης εντός των περιοχών που χρησιμοποιεί το είδος καθορισμού αλλά και
αποκατάσταση ζημιών που έχουν γίνει μακροπρόθεσμα και είναι δύσκολο να εξευρεθεί και να
διωχθεί το φυσικό η νομικό πρόσωπο που τις έκανε.
Ανάγκη Διεξαγωγής Μελέτης για το είδος Charadrius leschenaultii
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα πιο πάνω θεωρώ ότι η κατάσταση ως έχει σήμερα και όπως προβλέπεται
να εξελιχθεί στο μέλλον έχει και στις δύο, υπό εξέταση περιοχές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στο είδος. Φαίνεται ότι η αντισταθμιστική προσπάθεια επέκτασης της ΖΕΠ του Κάβο Γκρέκο
δεν παρέχει ικανοποιητικό χώρο για τη χρήση από το είδος τόσο λόγω της υφιστάμενης πίεσης αλλά και
των νέων αναπτύξεων που φαίνεται να προωθούνται στην περιοχή, ακόμα και υπό το καθεστώς της
Δήλωσης Πολικής πριν την τροποποίηση το 2017.
Ως εκ τούτου εισηγούμαι τη διαμόρφωση και να διεκπεραίωση μιας μελέτης σε όλες τις περιοχές που
ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, που θα ερευνήσει , θα εντοπίσει και θα αξιολογήσει νέους χώρους που
χρησιμοποιεί το είδος και που θα μπορούσαν να ενταχθούν επιπρόσθετα στο δίκτυο Natura 2000, ως
ακόμα ένα αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάσταση που δημιουργήθηκε σήμερα.
Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί η σημερινή χρήση και των δύο περιοχών από το είδος και να γίνει
εισήγηση κατάλληλων στοχοποιημένων μέτρων στις υπο-περιοχές που θα διαπιστωθεί ότι τυγχάνουν
περισσότερης χρήσης, από το είδος αλλά και από άλλα είδη που χρησιμοποιούν τις δύο ΖΕΠ.
Με εκτίμηση

Λεύκιος Σεργίδης
Εκτελεστικός Διευθυντής
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Επείγον – Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
20 Απριλίου 2021
Προς:
- Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος
Κοινοποίηση:
- Προϊστάμενη Τομέα Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Βιοποικιλότητας Τμήματος Περιβάλλοντος
- Προϊστάμενη Τομέα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τμήματος Περιβάλλοντος
- Μέλη Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
Αγαπητέ κ. Χατζηπαναγιώτου,
Θέμα: Συνεδρία για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 08.04.2021, στα
πλαίσια του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018 [Ν.
127(Ι)/2018], για την εφαρμογή του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής Νόμου [Ν. 153(Ι)/2003] – Συσσωρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα, εξεταζόμενα και
προτεινόμενα έργα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (CY3000009)
και ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο (CY3000002)
Σε συνέχεια της συνεδρίασης / τηλεδιάσκεψης της Ad-hoc Επιτροπής για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση,
που πραγματοποιήθηκε στις 08.04.2021, σας διαβιβάζω τις απόψεις και θέσεις της Ομοσπονδίας
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το οποίο αφορά τις συσσωρευτικές
επιπτώσεις από υφιστάμενα, εξεταζόμενα και προτεινόμενα έργα στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ
Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (CY3000009) και ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο (CY3000002).
I.

Προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (CY3000009)

1. Η ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι καθορίστηκε τον Απρίλιο 2008. Βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές
της Κύπρου και καλύπτει ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Σωτήρας, καθώς και μέρος του
παραλιακού μετώπου του Δήμου Αγίας Νάπας και της Κοινότητας Λιοπετρίου της επαρχίας Αμμοχώστου.
Έχει έκταση 70 εκτάρια και αποτελεί τη μικρότερη περιοχή ΖΕΠ στην Κύπρο, μετά την ΖΕΠ Λίμνη Ορόκλινης
(CY6000010) που έχει έκταση 57 εκτάρια. Το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι
είναι το Βραχοπλουμίδι (Charadrius leschenaulti spp. colombinus).
2. Το Βραχοπλουμίδι (Charadrius leschenaulti spp. colombinus) αποτελεί το μοναδικό είδος χαρακτηρισμού
της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι. Δεν φωλιάζει στην περιοχή (για την ακρίβεια δεν φωλιάζει
καθόλου στην Κύπρο), αλλά απαντάται στη ΖΕΠ ως χειμερινός επισκέπτης, καθώς και κατά την αποδημία
την άνοιξη και ιδιαίτερα το φθινόπωρο (κυρίως από Ιούλιο μέχρι τα τέλη του χειμώνα). Πρόκειται για
μεσαίου μεγέθους πουλί, μέλος της οικογένειας των παρυδάτιων πτηνών (Charadriiformes), με μήκος
σώματος 19-22 εκατοστά. Τρέφεται με έντομα, καρκινοειδή, σκουλήκια και άλλα ασπόνδυλα, τα οποία
βρίσκει στην ακτή, τόσο σε ανοικτές αμμώδεις περιοχές, όσο και σε λιμνούλες σε βραχώδεις ακτές. Δεν
αποτελεί είδος του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (δεν είναι δηλαδή είδος προτεραιότητας για
προστασία στην ΕΕ) και χαρακτηρίζεται ως είδος «Ελάχιστου Ενδιαφέροντος» (“Least Concern”) σε
παγκόσμιο επίπεδο από το BirdLife International. Ωστόσο, αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο είδος για την
Ευρώπη. Ειδικότερα, αξιολογείται ως «Εύτρωτο» (“Vulnerable”) σε επίπεδο Ευρώπης και «Κρισίμως
Κινδυνεύον» (“Critically Endangered”) σε επίπεδο 27 Κρατών Μελών της ΕΕ (BirdLife International, 2015,
European Red List of Birds). Το Βραχοπλουμίδι προστατεύεται επίσης από την Αφρικανο-Ευρασιατική
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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Συμφωνία για τα Αποδημητικά Υδρόβια Πουλιά (Agreement on the Conservation of African-Eurasian
Migratory Waterbirds), στην οποία η Κύπρος είναι Συμβαλλόμενο Μέρος από το 2008. Η Κύπρος φιλοξενεί
σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού του είδους κατά την αποδημία και το χειμώνα. Η ΖΕΠ Περιοχή Αγία
Θέκλα – Λιοπέτρι είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές στην Κύπρο που αποτελούν σημαντικό σταθμό στην
αποδημία και χώρο διαχείμασης για το είδος. Από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ουσιαστικά το Βραχοπλουμίδι
απαντάται μόνο στην Κύπρο και σπάνια στην Ελλάδα, ενώ φωλιάζει στην Τουρκία και γενικά στη δυτική
Μέση Ανατολή, σε ανοικτούς βιότοπους (στέπες) κοντά σε νερό. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού
του είδους, που υπολογίζεται στα 600-1,000 ζευγάρια, διαχειμάζει ή περνά από την Κύπρο (το μεγαλύτερο
ποσοστό του είδους διαχειμάζει στην Αφρική). Στην ΖΕΠ Περιοχή Αγίας Θέκλας – Λιοπέτρι έχουν
καταγραφεί τα τελευταία χρόνια 25-60 άτομα το χειμώνα και το φθινόπωρο (Ιούλιος – Μάρτιος). Με βάση
το Διαχειριστικό Σχέδιο για την ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) για το
Βραχοπλουμίδι στην περιοχή καθορίστηκε στα 20-50 άτομα το χειμώνα και 10-40 άτομα το φθινόπωρο (η
αντίστοιχη ΕΤΑ για το Βραχοπλουμίδι σε επίπεδο Κύπρου καθορίστηκε στα 30-100 το χειμώνα και 25-80
άτομα το φθινόπωρο).
3. Εκτός από το είδος χαρακτηρισμού, στην ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι έχουν καταγράφει συνολικά
άλλα 38 είδη πτηνοπανίδας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά
(2009/147/ΕΚ, πρώην Οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και χρησιμοποιούν την περιοχή κυρίως κατά τη μετανάστευση
(την άνοιξη και το φθινόπωρο) ή για να διαχειμάσουν. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί άλλα 53 είδη
πτηνοπανίδας (κυρίως μεταναστευτικά και υδρόβια πουλιά), τα οποία εμφανίζονται τακτικά στην ΖΕΠ
Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά
(2009/147/ΕΚ). Με βάση το Διαχειριστικό Σχέδιο Περιοχής ΖΕΠ Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, οι Στόχοι
Διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής είναι:
• Διατήρηση της ΖΕΠ σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης, προστατεύοντας τα κατάλληλα ενδιαιτήματα για
διαχείμαση και χρήση ως αποδημητικό σταθμό (κυρίως το φθινόπωρο, αλλά και την άνοιξη) από το
είδος χαρακτηρισμού Charadrius leschenaultii spp. colombinus.
• Διατήρηση της παρουσίας των μεταναστευτικών και διαχειμαζόντων πληθυσμών των ειδών που
ανήκουν ή όχι στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ).
• Δημιουργία και ενίσχυση της υποστήριξης για διατήρηση της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι από
την τοπική κοινότητα και το κοινό γενικότερα, μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
επισκεπτών της περιοχής, καθώς και υποστήριξης της έρευνας.
4. Ειδικά όσον αφορά τον τελευταίο Στόχο Διατήρησης της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, σημειώνεται
ότι, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής, με αρ. 36, που έγινε στις
25.01.2008 (σελ. 3): «Το Ταμείο Θήρας έχει ήδη ετοιμάσει τον κατάλογο των νέων προτεινόμενων περιοχών
και τους σχετικούς χάρτες, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας. Για τον καθορισμό των ορίων έγινε προσπάθεια ώστε να μην περιληφθούν στις
προτεινόμενες περιοχές οικιστικές εκτάσεις, περιοχές ανάπτυξης, όρια ανάπτυξης κοινοτήτων ή περιοχές
κοντά σε κοινότητες. Η πλειονότητα των περιοχών είναι γκρεμνοί, φαράγγια, βουνοκορφές, δασικές
περιοχές, κοιλάδες, υδροβιότοποι, ακτές και ποταμοί και γενικά απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες ήδη
προστατεύονται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία». Πράγματι, όπως αναφέρεται στο Διαχειριστικό
Σχέδιο για την ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (σελ. 12-14) και προβλέπεται από τα ισχύοντα Σχέδια
Ανάπτυξης, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ΖΕΠ εμπίπτει σε Πολεοδομικές Ζώνες Τουριστικής Χρήσης
(47%), ενώ εξίσου μεγάλο μέρος εμπίπτει σε Πολεοδομικές Ζώνες Προστασίας (43,1%). Επιπλέον, 5,9% της
περιοχής ΖΕΠ εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη Γεωργική Χρήσης και 5,2% εμπίπτει σε Πολεοδομική Ζώνη
Εμπορικής Χρήσης. Ωστόσο, ολόκληρη η περιοχή ΖΕΠ εμπίπτει εντός της καθορισμένης Ζώνης Προστασίας
της Παραλίας, με βάση τις διατάξεις του περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ. 59), όπου
ανεξάρτητα από την πολεοδομική ζώνωση, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας για
την Ζώνη Προστασία της Παραλίας.
5. Ειδικότερα, η ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι αποτελείται από τμήμα της παράκτιας ζώνης, πλάτους
50 έως 100 μέτρα, το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως από βραχώδεις ακτές, και λιγότερο από αμμώδεις
παραλίες και εμβρυικές αμμοθίνες. Η ΖΕΠ εκτείνεται από την τοποθεσία Μακρόνησος στα ανατολικά έως
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την εκβολή του ποταμού Λιοπετρίου και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Λιοπετρίου στα δυτικά. Το συγκεκριμένο
τμήμα της παράκτιας ζώνης της επαρχίας Αμμοχώστου έχει γνωρίσει έντονους ρυθμούς δόμησης την
τελευταία δεκαετία, λόγω της οικιστικής, παραθεριστικής, εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα, τα τελευταία 2-3 χρόνια η επισκεψιμότητα της περιοχής έχει αυξηθεί σημαντικά, λόγω της
επέκτασης (Αγία Θέκλα) ή διαμόρφωσης (Σειρήνες και Ποσειδώνας) οργανωμένων παραλιών λουομένων
εντός της ΖΕΠ και της εκμετάλλευσης τους από το Δήμο Σωτήρας. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα της
περιοχής αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, λόγω των έργων ανάπλασης, τόσο του αλιευτικού
καταφυγίου Ποταμού Λιοπετρίου, όσο και του παραλιακού μετώπου Δήμου Σωτήρας. Οι πιο πάνω
αναπτύξεις έχουν ήδη οδηγήσει στην υποβάθμιση, αλλοίωση και απώλεια σημαντικού μέρους του
ενδιαιτήματος, καθώς και τη δραματική αύξηση των επιπέδων όχλησης του είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ.
Επιπρόσθετα, τα υπό κατασκευή έργα της Μαρίνας Μακρόνησος στο Δήμο Αγίας Νάπας, της μικτής
τουριστικής ανάπτυξης Sun City Spa Resort & Residences στο Δήμο Σωτήρας, καθώς και άλλων οικιστικών,
παραθεριστικών και τουριστικών αναπτύξεων μικρότερης κλίμακας, εντός και πλησίον της ΖΕΠ, έχουν ήδη
επιφέρει σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη συνοχή και την
ακεραιότητα της περιοχής.
6. Με βάση τα πιο πάνω, οι υφιστάμενες απειλές, σημαντικές πιέσεις και σωρευτικές επιπτώσεις εντός και
πλησίον της ΖΕΠ συνοψίζονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες:
• Επέκταση οικισμών και δομημένων περιοχών, μέσω οικιστικών, παραθεριστικών, εμπορικών και
τουριστικών αναπτύξεων.
• Αύξηση δραστηριοτήτων αναψυχής και ανθρώπινης όχλησης, μέσω της επέκτασης και διαμόρφωσης
οργανωμένων παραλιών λουομένων, καθώς και της κατασκευής και λειτουργίας παράκτιων κέντρων
εστίασης και αναψυχής.
• Επέκταση δημόσιων υποδομών, μέσω της κατασκευής της μαρίνας Αγίας Νάπας με παρεμφερείς
οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, της ανάπλασης του αλιευτικού καταφυγίου Λιοπετρίου, καθώς
και της κατασκευής νέου τμήματος ή/και αναβάθμισης (βελτίωσης) υφιστάμενου τμήματος του
δημόσιου οδικού δικτύου της περιοχής.
Τονίζεται ότι όλες οι πιο πάνω κατηγορίες υφιστάμενων απειλών, σημαντικών πιέσεων και σωρευτικών
επιπτώσεων καταγράφονται τόσο εντός όσο και πλησίον (περιμετρικά) της ΖΕΠ.
7. Πέραν της σημασίας διατήρησης της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι για την πτηνοπανίδα, σημειώνεται
ότι, κατά μήκος της ακτογραμμής και εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, έχουν καταγραφεί 8
είδη φυτών που συγκαταλέγονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου:
• 1 είδος χαρακτηρίζεται ως «Εγγύς Απειλούμενο» (“Near Threatened” – Pancratium maritimum),
• 5 είδη χαρακτηρίζονται ως «Ευάλωτα» (“Vulnerable” – Achillea maritima, Aegilops bicornis,
Enarthrocarpus arcuatus, Triplachne nitens και το ενδημικό υποείδος Papaver rhoeas spp. cyprium) και
• 2 είδη χαρακτηρίζονται ως «Κινδυνεύοντα» (“Endangered” – Astragalus suberosus και Ammophila
arenaria).
8. Παράλληλα, εντός ή/και πλησίον (στα όρια) της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, έχουν καταγραφεί 9
σημαντικοί τύποι φυσικών οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας για τους
Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), εκ των οποίων ένας οικότοπος προτεραιότητας (σημειώνεται με αστερίσκο):
1210 – Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπτωτης,
1240 – Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.,
1310 – Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών,
1410 – Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi),
1420 – Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sarcocornetea fruticosi),
1430 – Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (Pegano – Salsoletea),
2110 – Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες,
*3170 – Μεσογειακά εποχικά τέλματα και
5420 – Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum.
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II.

Eξεταζόμενα και προτεινόμενα έργα στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα
– Λιοπέτρι (CY3000009)

9. Κατασκευή 2 κατοικιών Twin Waves της εταιρείας Anemoni Enterprises: Το προτεινόμενο έργο αφορά
την ανέγερση 2 κατοικιών με υπόγειο, ισόγειο και 1 υπέργειο επίπεδο. Χωροθετείται στο τεμάχιο 295,
φύλλο/σχέδιο 0/2-284-372, έκτασης 1,495 τ.μ. στην τοποθεσία Σταυρωτά, στα διοικητικά όρια του Δήμου
Σωτήρας. Τα τεμάχια εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης Τ2α, η
οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.2 (20%) για κατοικίες και
υπηρεσίες, 0.4 (40%) για τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.45 (45%) για ξενοδοχειακές
μονάδες, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες, υπηρεσίες,
τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ανώτατο
ύψος κτηρίων 8.30 μέτρα για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και
13.10 μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες. Μικρό μέρος του τεμαχίου 295 εμπίπτει εντός των ορίων της ΖΕΠ
Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και περίπου το μισό μέρος του τεμαχίου 295 εμπίπτει εντός της Ζώνης
Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμο
(ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, το ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο μπροστά από
το τεμάχιο 295 ανέρχεται περίπου στα 60-65 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ενώ το ανώτατο
πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ανέρχεται περίπου στα 50-55 μέτρα από την υψηλότερη
χειμερινή ίσαλη γραμμή. Σημειώνεται επίσης ότι στο παραλιακό μέτωπο εντός και πλησίον της ΖΕΠ και της
Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του τεμαχίου 295, έχουν
υλοποιηθεί παράνομες εργασίες διαμόρφωσης παραλίας από τον Δήμο Σωτήρας. Παρότι σημαντικό μέρος
του τεμαχίου χωροθέτησης του εν λόγω έργου εμπίπτει εντός της προστατευόμενης περιοχής, το έργο δεν
υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για απόψεις, στο πλαίσιο αξιολόγησης πολεοδομικής άδειας. Το
έργο ήρθε εις γνώση του Τμήματος Περιβάλλοντος όταν κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης
επιθεωρητών του Τμήματος Περιβάλλοντος, τον Ιούνιο 2020, διαπιστώθηκε ότι γίνονταν κατασκευαστικές
εργασίες στο τεμάχιο και κατά τις εκσκαφές τα νερά αποστράγγισης κατέληγαν στη θάλασσα με λάστιχο,
χωρίς την απαιτούμενη σχετική άδεια. Σημειώνεται επίσης ότι οι εν λόγω εργασίες διεξάγονταν χωρίς
άδεια οικοδομής. Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε σχετική επιστολή στον κύριο του
έργου υποδεικνύοντας τον άμεσο τερματισμό της απόρριψης και την υποβολή μελέτης για τη διαχείριση
των νερών αποστράγγισης. Ζήτησε επίσης τον άμεσο τερματισμό των επεμβάσεων μέσα στην
προστατευόμενη περιοχή. Κατά την επιτόπια επίσκεψη που έγινε ξανά τον Σεπτέμβριο 2020, στο πλαίσιο
της διαβούλευσης για έκδοση άδειας οικοδομής, διαπιστώθηκε ότι είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή
υπογείου και ισογείου των κατοικιών και βρίσκονταν στο στάδιο ανέγερσης του 1ου ορόφου, χωρίς να
εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια οικοδομής. Κατόπιν τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε
σχετική επιστολή στο Δήμο Σωτήρας, με την οποία δεν συνηγορούσε στη χορήγηση άδειας οικοδομής και
ζητούσε να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για την κατασκευή παράνομων
εγκαταστάσεων χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Σε επόμενη επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή, που έγινε
τον Νοέμβριο 2020, διαπιστώθηκε ότι οι εργασίες κατασκευής είχαν προχωρήσει σε σχέση με την
προηγούμενη επίσκεψη, αλλά το εργοτάξιο δεν λειτουργούσε κατά την ημέρα της επίσκεψης. Το Τμήμα
Περιβάλλοντος απέστειλε εκ νέου επιστολή στον Δήμο Σωτήρας, με την οποία επεσήμαινε ξανά ότι η
αίτηση για το έργο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αξιολόγησης
της πολεοδομικής άδειας. Κατά τη διάρκεια διερεύνησης του θέματος κατατέθηκαν στο Τμήμα
Περιβάλλοντος, σχετικά στοιχεία που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αποτύπωση του έργου σε χάρτη σε
σχέση με τη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και την ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι. Από τα εν λόγω
στοιχεία φαίνεται ότι οι κατοικίες εφάπτονται με τη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, ενώ οι εξωτερικοί
τους χώροι εμπίπτουν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι.
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το έργο εξετάζεται μόνο σε σχέση με τον καθορισμό κατάλληλων
μέτρων αποκατάστασης στην περιοχή για εφαρμογή τους από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, η Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα πρέπει να
αδειοδοτηθεί, καθότι κάτι τέτοιο θα συνιστά εκ των υστέρων νομιμοποίηση αυθαίρετων επεμβάσεων και
παράνομων κατασκευών. Όπως αναφέρεται στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, ημερομηνίας 14.09.2018, με θέμα «Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας» και αρ.
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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ΠΕ/04/2018 (ελεγχόμενες οντότητες Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα
Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών): «Σύμφωνα με Γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας που είχε εκδοθεί προς
το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 23.09.2011, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον θα πρέπει να γίνεται
πλήρως και εγκαίρως, δηλαδή πριν τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας και επισημαίνει ότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων του 1972 έως 2011, οι σχετικές άδειες πρέπει
να εξασφαλιστούν πριν την έναρξη των έργων, τονίζοντας ότι οι άδειες αυτές δεν έχουν αναδρομική ισχύ
και, ως εκ τούτου δεν μπορούν να παράσχουν εκ των υστέρων νομιμοποίηση οποιασδήποτε
δραστηριότητας. Καταλήγοντας, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι η Περιβαλλοντική Αρχή δεν πρέπει να
εξετάζει Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, ούτε να γνωμοδοτεί αναφορικά με
αναπτύξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 85/377/ΕΟΚ και είτε έχουν υλοποιηθεί
είτε βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης» (σελ. 23-24). Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει να
εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμου του 1972 έως 2019 (Μέρος Έκτον – Επιβολή πολεοδομικού ελέγχου) ή/και του περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΚΕΦ. 96) (Άρθρο 3 – Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ.
οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής).
10. Ανέγερση μικτής τουριστικής ανάπτυξης Sun City Spa Resorts & Residences της εταιρείας Jimchang
Cyprus Developing: Το προτεινόμενο έργο αφορά την ανέγερση μικτής τουριστικής ανάπτυξης, η οποία
περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5 αστέρων, με ισόγειο, μεσοπάτωμα και 5 υπέργειους ορόφους. Το προτεινόμενο
έργο έχει δυναμικότητα 406 κλίνες, συγκρότημα 44 διαμερισμάτων 1 υπνοδωματίου και συγκρότημα 11
επαύλεων 3 υπνοδωματίων. Χωροθετείται στα τεμάχια 393, 396 και 407, φύλλο/σχέδιο 0/2-285-372,
συνολικής έκτασης 43,970 τ.μ. στην τοποθεσία Τόρνος, στα διοικητικά όρια του Δήμου Σωτήρας. Τα
τεμάχια εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης Τ2α, η οποία έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.2 (20%) για κατοικίες και υπηρεσίες, 0.4
(40%) για τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.45 (45%) για ξενοδοχειακές μονάδες,
ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά
χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ανώτατο ύψος κτηρίων
8.30 μέτρα για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 13.10 μέτρα για
ξενοδοχειακές μονάδες. Το νότιο μέρος του τεμαχίου 396 εφάπτεται με την ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα –
Λιοπέτρι και την Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας
της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, το πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο
μπροστά από το τεμάχιο 396 κυμαίνεται μεταξύ 60-115 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ενώ το
ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ανέρχεται περίπου στα 50-100 μέτρα από την
υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Σημειώνεται επίσης ότι στο παραλιακό μέτωπο εντός και πλησίον της
ΖΕΠ και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά του τεμαχίου 396, έχουν
υλοποιηθεί παράνομες εργασίες διαμόρφωσης παραλίας από τον Δήμο Σωτήρας. Για το συγκεκριμένο
έργο έχει εκδοθεί Γνωμάτευση, με βάση το άρθρο 15 του Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
από Ορισμένα Έργα Νόμο, στις 29.11.2016, ενώ παράλληλα έχει χορηγηθεί πολεοδομική άδεια και άδεια
οικοδομής. Μέρος του έργου έχει ολοκληρωθεί, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έργου βρίσκεται στο τελικό
στάδιο κατασκευής. Ωστόσο, στο έργο έχουν ανεγερθεί παράνομα ένας με δύο επιπλέον όροφοι,
καθιστώντας τη μονάδα μερικώς μέχρι και 7-8 ορόφων, χωρίς να ενημερωθεί η Περιβαλλοντική Αρχή.
Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, ετοιμάζεται προσχέδιο επιστολής προς το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, στο οποίο θα αναφέρεται πως δεν μπορούν να αξιολογηθούν επιπτώσεις για επιπρόσθετα έργα
που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι
οι επιπλέον όροφοι που έχουν ανεγερθεί, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής έγκρισης, της
πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής, θα πρέπει να κατεδαφιστούν.
11. Ξενοδοχείο 5 αστέρων Opus One της εταιρείας Giovanni Kataskevastiki Ltd: Το συγκεκριμένο έργο αφορά
ξενοδοχειακή μονάδα με υπόγειο και 11 υπέργεια επίπεδα με μεσοπάτωμα. Χωροθετείται στο τεμάχιο
392, φύλλο/σχέδιο 0/2-285-372, συνολικής έκτασης 7,555 τ.μ. στην τοποθεσία Τόρνος, στα διοικητικά όρια
του Δήμου Σωτήρας. Τα τεμάχια εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης
Τ2ε, η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.3 (30%) για κατοικίες
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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και υπηρεσίες, 0.4 (40%) για τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.45 (45%) για
ξενοδοχειακές μονάδες, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες,
υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και
ανώτατο ύψος κτηρίων 8.30 μέτρα για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές
εγκαταστάσεις, και 13.10 μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες. Το τεμάχιο απέχει περίπου 200 μέτρα από την
ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι. Μεταξύ του έργου και της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι
παρεμβάλλεται η Λεωφόρος Αγίας Θέκλας και το έργο Sun City Spa Resorts & Residences. Στο παρόν
στάδιο, εξετάζεται η ΜΕΕΠ για το εν λόγω έργο. Έχει σταλεί επιστολή προς το Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως, για να διευκρινιστεί κατά πόσο το έργο έχει έγκριση από την Πολεοδομική Αρχή για τον αριθμό
των ορόφων που αναφέρονται στη ΜΕΕΠ και είναι πέραν των προνοιών του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης
για την περιοχή και συγκεκριμένα της Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο. Η Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί,
υπό τον ουσιώδη όρο ότι ο ανώτατος συντελεστής δόμησης, το ανώτατο ποσοστό κάλυψης, ο ανώτατος
αριθμός ορόφων και το ανώτατο ύψος κτηρίων δεν θα υπερβαίνουν τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου
Ανάπτυξης και της υφιστάμενης πολεοδομικής ζώνης.
12. Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη τουριστική μονάδα της εταιρείας Dome Investments Public
Company Ltd: Οι προσθηκομετατροπές αφορούν την προσθήκη 34 δωματίων στον 3ο όροφο, 17 δωματίων
σε 4ο καινούριο όροφο, επέκταση του υφιστάμενου εστιατορίου στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου και
προσθήκη 1ου ορόφου στα bungalows της ξενοδοχειακής μονάδας. Η υφιστάμενη τουριστική μονάδα
χωροθετείται σε μέρος του τεμαχίου 249, φύλλο/σχέδιο 0/2-287-373, στην τοποθεσία Κότσιηνες του Αγίου
Νίκανδρου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας. Ολόκληρο το τεμάχιο 249 εμπίπτει εντός κρατικής
δασικής γης και συγκεκριμένα εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Άγιος Νίκανδρος, το οποίο κηρύχθηκε
στις 04.05.2000 και αποτελεί το μικρότερο Εθνικό Δασικό Πάρκο στην Κύπρο, με συνολική έκταση 25,92
εκτάρια. Επιπλέον, η υφιστάμενη τουριστική μονάδα χωροθετείται εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής
Ζώνης Προστασίας Δα2, η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.01
(1%), ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.01 (1%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 και ανώτατο ύψος κτηρίων 5
μέτρα. Βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, κοντά στην παραλία
Μακρόνησος, και εφάπτεται με την Ζώνη Προστασία της Παραλίας. Μέρος της υφιστάμενης ανάπτυξης
εμπίπτει εντός των ορίων της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.
Το συγκεκριμένο μέρος εμπίπτει στα παραθαλάσσια τεμάχια κρατικής δασικής γης 246 και 248,
φύλλο/σχέδιο 0/2-287-373, και είναι αποτέλεσμα παράνομης επέκτασης και αυθαίρετης επέμβασης. Η
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι η αίτηση χορήγησης
πολεοδομικής άδειας για προσθηκομετατροπές θα πρέπει να απορριφθεί, καθότι υπερβαίνει τις πρόνοιες
του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και της υφιστάμενης πολεοδομικής ζώνης. Επιπρόσθετα, όσον αφορά
την παράνομη επέκταση της υφιστάμενης τουριστικής μονάδας και την αυθαίρετη επέμβαση σε κρατική
δασική γη, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως οι πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα
του περί Δασών Νόμου του 2012 έως 2018 (Μέρος Χ – Αδικήματα και εφαρμογή), του περί Πολεοδομίας
και Χωροταξίας Νόμου του 1972 έως 2019 (Μέρος Έκτον – Επιβολή πολεοδομικού ελέγχου) ή/και του περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (ΚΕΦ. 96) (Άρθρο 3 – Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ.
οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής).
13. Ξενοδοχείο 5 αστέρων Marina Bay των εταιρειών Abelia Campus Ltd & ACC Hadjichristou Bros Ltd: Το
προτεινόμενο έργο αφορά ξενοδοχειακή μονάδα με 8 ορόφους και δυναμικότητα 668 κλίνες. Χωροθετείται
στο τεμάχιο 412, φύλλο/σχέδιο 0/2-286-373, έκτασης 36,811 τ.μ., στο τεμάχιο 198, φύλλο/σχέδιο 0/2-286373, έκτασης 4,267 τ.μ. και στο τεμάχιο 242, φύλλο/σχέδιο 0/2-286-372, έκτασης 20,273 τ.μ. Η συνολική
έκταση των 3 τεμαχίων στην τοποθεσία Λούμα, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας, ανέρχεται
στα 61,351 τ.μ. Το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης για την περιοχή χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου είναι
η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017). Τα τεμάχια εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης
Τουριστικής Χρήσης Τ3δ3, η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.3
(30%), ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 3 και ανώτατο ύψος κτηρίων 13.1
μέτρα. Ωστόσο, προτείνεται η ανέγερση ξενοδοχείου 7 επιπέδων (ισόγειο με μεσοπάτωμα και 6 όροφοι),
δυναμικότητας 336 δωματίων και διαμερισμάτων (668 κλινών). Μικρό μέρος του τεμαχίου 412 και
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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σημαντικό μέρος του τεμαχίου 242 εμπίπτουν εντός των ορίων της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και
της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας της Παραλίας
Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του
Υπουργείου Εσωτερικών, το ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο
μπροστά από τα τεμάχια 412 και 242 ανέρχεται περίπου στα 70-75 μέτρα από τη μέση στάθμη της
θάλασσας, ενώ το ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ανέρχεται περίπου στα 60-65
μέτρα από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Σημειώνεται επίσης ότι το παραλιακό μέτωπο εντός
και πλησίον της ΖΕΠ και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά των
τεμαχίων 412 και 242, αποτελεί ένα από τα ελάχιστα τμήματα της ακτογραμμής, από την τοποθεσία
Μακρόνησος (ανατολικό άκρο ΖΕΠ) μέχρι την εκβολή του ποταμού Λιοπετρίου (δυτικό άκρο ΖΕΠ), που
παραμένουν σχετικά ανέπαφα από αυθαίρετες επεμβάσεις, ασύμβατα έργα και επιβλαβείς
δραστηριότητες (τεμάχιο 243). Με βάση την «Καταγραφή βιοτικών παραμέτρων, στα πλαίσια εκπόνησης
Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο χερσαίο περιβάλλον, που αφορά την κατασκευή ξενοδοχείου στην
περιοχή Αγίας Θέκλας» (Ιούνιος 2020), έχει εντοπιστεί θέση του οικότοπου προτεραιότητας *3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα (λιμνία σε καυκάλλα), η οποία εφάπτεται στα ανατολικά με τα τεμάχια
χωροθέτησης του έργου. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το
προτεινόμενο έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί, υπό τους ακόλουθους ουσιώδεις όρους: (1) ο ανώτατος
συντελεστής δόμησης, το ανώτατο ποσοστό κάλυψης, ο ανώτατος αριθμός ορόφων και το ανώτατο ύψος
κτηρίων δεν θα υπερβαίνουν τις πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και της υφιστάμενης
πολεοδομικής ζώνης, (2) όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα χωροθετούνται προς την ενδοχώρα / βόρεια
πλευρά του τεμαχίου και οι χώροι πρασίνου θα χωροθετούνται προς την παραλία / νότια πλευρά του
τεμαχίου, (3) δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση (περιλαμβανομένης της τοπιοτέχνησης) και
οικοδομική εργασία εντός των καθορισμένων ορίων της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και της Ζώνης
Προστασίας της Παραλίας, και (4) η περιοχή κατάληψης του οικοτόπου προτεραιότητας *3170 Μεσογειακά εποχικά τέλματα (λιμνία σε καυκάλλα) θα πρέπει να οριοθετηθεί, να περιφραχθεί και να
προστατευτεί επαρκώς.
14. Ξενοδοχείο 4 αστέρων της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Ltd: Το προτεινόμενο έργο αφορά
ξενοδοχειακή μονάδα με 6 ορόφους και δυναμικότητα 452 κλίνες. Χωροθετείται στο τεμάχιο 294,
φύλλο/σχέδιο 0/2-284-372, έκτασης 15,944 τ.μ. στην τοποθεσία Ροθέσι Βλάχου, στα διοικητικά όρια του
Δήμου Σωτήρας. Το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης είναι η Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο. Το τεμάχιο
εμπίπτει εξ’ ολοκλήρου εντός Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης Τ2α, η οποία έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.2 (20%) για κατοικίες και υπηρεσίες, 0.4 (40%) για
τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.45 (45%) για ξενοδοχειακές μονάδες, ανώτατο
ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και
τουριστικές εγκαταστάσεις, και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ανώτατο ύψος κτηρίων 8.30 μέτρα
για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 13.10 μέτρα για
ξενοδοχειακές μονάδες. Ωστόσο, προτείνεται η ανέγερση ξενοδοχείου 6 επιπέδων (ισόγειο με
μεσοπάτωμα και 5 όροφοι), δυναμικότητας 226 δωματίων και διαμερισμάτων (452 κλινών). Το νότιο μέρος
του τεμαχίου 294 απέχει περίπου 40 μέτρα από το όριο της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και περίπου
20 μέτρα από το όριο της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της
Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και
Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, στο
παραλιακό μέτωπο μπροστά από το τεμάχιο 294, ανέρχεται περίπου στα 60-65 μέτρα από τη μέση στάθμη
της θάλασσας, ενώ το μέγιστο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ανέρχεται περίπου στα 55-60
μέτρα από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Σημειώνεται επίσης ότι ολόκληρο το παραλιακό
μέτωπο εντός και πλησίον της ΖΕΠ και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, το οποίο βρίσκεται στη νότια
πλευρά του τεμαχίου 294, έχει υποβαθμιστεί και αλλοιωθεί σημαντικά από τη διαμόρφωση της
οργανωμένης παραλίας «Σειρήνες» και χώρου στάθμευσης με παράνομες επεμβάσεις, εκβραχισμό και
μεταφορά άμμου από τον Δήμο Σωτήρας (τεμάχιο 82). Το έργο έχει εξεταστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τελεί εν αναμονή της αξιολόγησης των συσσωρευτικών επιπτώσεων από
την Ad-hoc Επιτροπή για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων). Η
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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αδειοδοτηθεί, υπό τους ακόλουθους ουσιώδεις όρους: (1) ο ανώτατος συντελεστής δόμησης, το ανώτατο
ποσοστό κάλυψης, ο ανώτατος αριθμός ορόφων και το ανώτατο ύψος κτηρίων δεν θα υπερβαίνουν τις
πρόνοιες του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης και (2) όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις θα χωροθετούνται
προς την ενδοχώρα / βόρεια πλευρά του τεμαχίου και οι χώροι πρασίνου θα χωροθετούνται προς την
παραλία / νότια πλευρά του τεμαχίου.
15. Κέντρο αναψυχής Beach Club της Μαρίνας Μακρόνησος στον Δήμο Αγίας Νάπας: Το κέντρο αναψυχής
περιλαμβάνει διώροφο κτίριο με χώρους στάθμευσης σε κρατική χαλίτικη γη, η οποία εφάπτεται με την
υπό ανέγερση Μαρίνα Μακρόνησος στον Δήμο Αγίας Νάπας. Χωροθετείται στο τεμάχιο 483, φύλλο/σχέδιο
0/2-286-372, έκτασης 3,093 τ.μ. στην τοποθεσία Αξάρτη, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας. Το
τεμάχιο εμπίπτει εντός Πολεοδομικών Ζωνών Τουριστικής Χρήσης Τ3δ3 και Εμπορικής Χρήσης (ΕΜ). Μικρό
μέρος του τεμαχίου 483 εμπίπτει εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και ολόκληρο το τεμάχιο
εφάπτεται με την Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας
της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
του Υπουργείου Εσωτερικών, το ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, στο παραλιακό
μέτωπο μπροστά από το τεμάχιο 483, κυμαίνεται μεταξύ 20-50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας,
ενώ το μέγιστο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας κυμαίνεται μεταξύ 10-40 μέτρα από την
υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Η εκμίσθωση της κρατικής χαλίτικης γης έγινε για σκοπούς ανέγερσης
τουριστικών εγκαταστάσεων. Για την εν λόγω εκμίσθωση δεν ζητήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος
Περιβάλλοντος. Στο τεμάχιο χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου λειτουργούσε παράνομα από τη
δεκαετία του 1990 παραλιακό κέντρο εστίασης και αναψυχής με την ονομασία Makronisos, το οποίο πλέον
έχει κατεδαφιστεί. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το
συγκεκριμένο έργο δεν θα πρέπει να αδειοδοτηθεί, καθότι η ανέγερση του κέντρου αναψυχής Beach Club
θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εναπομείναν
ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι.
16. Κατασκευή 2 κατοικιών της εταιρείας Casa Mar Terra: Χωροθετείται στο τεμάχιο 201, φύλλο/σχέδιο 0/2283-372, έκτασης 2,786 τ.μ. στην τοποθεσία Άγιος Στάθης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Σωτήρας. Το
τεμάχιο εμπίπτει εντός Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης Τ2β, η οποία έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά: ανώτατος συντελεστής δόμησης 0.2 (20%) για κατοικίες και υπηρεσίες, 0.35 (35%) για
τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.4 (40%) για ξενοδοχειακές μονάδες, ανώτατο
ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%), ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και
τουριστικές εγκαταστάσεις, και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ανώτατο ύψος κτηρίων 8.30 μέτρα
για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 13.10 μέτρα για
ξενοδοχειακές μονάδες. Μικρό μέρος του τεμαχίου 201 εμπίπτει εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα –
Λιοπέτρι και σημαντικό μέρος του τεμαχίου 201 εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπως
έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη
Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, το πλάτος της Ζώνης
Προστασίας της Παραλίας, στο παραλιακό μέτωπο μπροστά από το τεμάχιο 201, κυμαίνεται μεταξύ 80-90
μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ενώ το πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας κυμαίνεται
μεταξύ 65-70 μέτρα από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Για το έργο έχει εκδοθεί ήδη
πολεοδομική άδεια χωρίς να ζητηθούν οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, παρότι το έργο
χωροθετείται σε τεμάχιο μέρος του οποίου εμπίπτει στην προστατευόμενη περιοχή. Ζητήθηκε επίσημο
χωροταξικό σχέδιο του έργου σε σχέση με τα όρια της ΖΕΠ Περιοχής Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και της Ζώνης
Προστασίας της Παραλίας για να διευκρινιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν οποιεσδήποτε επεμβάσεις εντός
της προστατευόμενης περιοχής. Από επιτόπια επίσκεψη που έχει γίνει, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι
μεταξύ του χώρου ανέγερσης του έργου και του παραλιακού χωματόδρομου παρεμβάλλεται
καλλιεργούμενη έκταση, μήκους περίπου 60-70 μέτρων. Οι κατοικίες και οι εξωτερικοί τους χώροι δεν θα
εμπίπτουν εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι.
Υπάρχει μια μικρή απόσταση από τις κατοικίες και τη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας, στην οποία
προβλέπεται να κατασκευαστεί δρόμος εξυπηρέτησης των κατοικιών. Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί, υπό τον ουσιώδη
όρο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε επέμβαση (περιλαμβανομένης της τοπιοτέχνησης) και
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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οικοδομική εργασία εντός των καθορισμένων ορίων της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και της Ζώνης
Προστασίας της Παραλίας.
17. Μικτή τουριστική ανάπτυξη Key Tree: Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει ξενοδοχείο 25 ορόφων, ένα
κτίριο οικιστικής χρήσης 25 ορόφων και ένα ιδιωτικό νοσοκομείο 4 ορόφων. Χωροθετείται στα τεμάχια
209, 210, 287, 416 και 417, φύλλο/σχέδιο 0/2-284-372, συνολικής έκτασης 60,040 τ.μ. στην τοποθεσία
Άγιος Στάθης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Σωτήρας. Τα τεμάχια εμπίπτουν εξ’ ολοκλήρου εντός
Πολεοδομικής Ζώνης Τουριστικής Χρήσης Τ2β, η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανώτατος
συντελεστής δόμησης 0.2 (20%) για κατοικίες και υπηρεσίες, 0.35 (35%) για τουριστικά χωριά και
τουριστικές εγκαταστάσεις και 0.4 (40%) για ξενοδοχειακές μονάδες, ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.2 (20%),
ανώτατος αριθμός ορόφων 2 για κατοικίες, υπηρεσίες, τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις,
και 3 για ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και ανώτατο ύψος κτηρίων 8.30 μέτρα για κατοικίες, υπηρεσίες,
τουριστικά χωριά και τουριστικές εγκαταστάσεις, και 13.10 μέτρα για ξενοδοχειακές μονάδες. Το
μεγαλύτερο μέρος των τεμαχίων 209 και 287 εμπίπτουν εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και
της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, όπως έχει καθοριστεί με βάση τον περί της Προστασίας της Παραλίας
Νόμο (ΚΕΦ.59). Με βάση την Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του
Υπουργείου Εσωτερικών, το πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο παραλιακό μέτωπο μπροστά
από τα τεμάχιο 209 και 287 κυμαίνεται μεταξύ 30-70 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, ενώ το
ανώτατο πλάτος της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ανέρχεται περίπου στα 20-60 μέτρα από την
υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή. Σημειώνεται επίσης ότι στο παραλιακό μέτωπο εντός και πλησίον της
ΖΕΠ και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του τεμαχίου
287, έχουν υλοποιηθεί παράνομες εργασίες διαμόρφωσης παραλίας από τον Δήμο Σωτήρας. Για την
προτεινόμενη ανάπτυξη εκπονείται Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και ΜΕΕΠ. Η Ομοσπονδία
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου είναι της θέσης ότι το συγκεκριμένο έργο δεν θα πρέπει να
αδειοδοτηθεί, καθότι η ανέγερση της μικτής τουριστικής αναψυχής Key Tree αδιαμφισβήτητα θα επιφέρει
σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εναπομείναν ενδιαίτημα του
είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι.
18. Παραλιακός πεζόδρομος (μονοπάτι) Δήμου Σωτήρας: Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι σε διαβούλευση με
τον Δήμο Σωτήρας για τον παραλιακό πεζόδρομο που σχεδιάζεται στην περιοχή, έτσι ώστε να χωροθετηθεί
όσο πιο μακριά γίνεται από τη βραχώδη ακτή. Η κατασκευή του παραλιακού πεζόδρομου (μονοπατιού)
μπορεί να συνδυαστεί με την υλοποίηση της προβλεπόμενης διαμόρφωσης μονοπατιού στη θέση του
υφιστάμενου χωματόδρομου (Μέτρο Α.1), το οποίο περιλαμβάνεται στην Κατηγορία Α. Μέτρα Διατήρησης
και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων του Διαχειριστικού Σχεδίου ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα
– Λιοπέτρι (σελ. 40). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μέτρο, η παρουσία χωμάτινου δρόμου κατά μήκος της
περιοχής ΖΕΠ έχει επιπτώσεις στα είδη πτηνοπανίδας, λόγω αυξημένης όχλησης και καταπάτησης
οικοτόπων. Ως εκ τούτου, προτείνεται η διαμόρφωση του δρόμου σε μονοπάτι, προκειμένου να
αποφεύγεται η διακίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων κατά μήκος της περιοχής και παράλληλα να δοθεί η
ευκαιρία σε περιπατητές να περιηγηθούν στην περιοχή. Παράλληλα, το μονοπάτι θα παρέχει τη
δυνατότητα παρακολούθησης των ειδών πτηνοπανίδας και ταυτόχρονα θα εμποδίζει τη διέλευση
μηχανοκίνητων οχημάτων στην παραλία. Ωστόσο, λόγω της παρουσίας του πεζόδρομου αναμένεται ότι
φαινόμενα πρόσβασης στις βραχώδεις ακτές θα είναι συχνά. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί
η προσβαση προς τους βράχους για το κοινό κατά τη περίοδο που βρίσκεται στην Κύπρο το είδος
χαρακτηρισμού, δηλαδή κατά την περίοδο Ιουλίου – Μαρτίου. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση
ξύλινων πασσάλων με την ανάλογη σήμανση και ενημερωτικών πινακίδων για μη διέλευση στο βραχώδες
τμήμα της ακτής. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαχειριστικό μέτρο που προνοεί την
απαγόρευση της πρόσβασης στην ακτή σε καθορισμένα σημεία (Μέτρο Α.2), το οποίο επίσης
περιλαμβάνεται στην Κατηγορία Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και
Οικοτόπων του Διαχειριστικού Σχεδίου ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (σελ. 40). Σύμφωνα με το μέτρο
αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν εμπόδια σε όλο το μήκος της περιοχής και σε σημεία όπου υπάρχει
πρόσβαση προκειμένου να εμποδίζεται η διέλευση μηχανοκίνητων οχημάτων στην ακτή. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί εν μέρει με την επέκταση του προτεινόμενου μονοπατιού (βλ. Μέτρο Α.1) σε όλο το μήκος της
περιοχής ΖΕΠ, αλλά και με την τοποθέτηση πασσάλων σε κατάλληλα σημεία κατά μήκος της ακτής. Πέραν
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Άμα δε σωθεί εγώ θα φταίω». Ν. Καζαντζάκης, Ασκητική.
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των πιο πάνω, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το διαχειριστικό μέτρο που προνοεί την απαγόρευση
της εξάσκησης σκύλων εντός της περιοχής ΖΕΠ (Μέτρο Α.3), το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στην
Κατηγορία Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων του Διαχειριστικού
Σχεδίου ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι (σελ. 40). Σύμφωνα με το εν λόγω μέτρο, μέρος της περιοχής
ΖΕΠ έχει καθοριστεί ως «παραλία σκύλων». Η παρουσία σκύλων στην περιοχή προκαλεί όχληση στα είδη
πτηνοπανίδας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτά δεν συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη. Για το λόγο
αυτό, προτείνεται η επανεξέταση του καθορισμού παραλίας σκύλων στην περιοχή, καθώς και η διέλευση
σκύλλων μόνο κατά μήκος του πεζόδρομου και εφόσον συνοδευονται και περιορίζονται με λουράκι από
τον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να μην κινούνται προς τις βραχώδεις ακτές.
19. Με βάση όλα τα πιο πάνω, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου προτείνει τη
συμπερίληψη των ακόλουθων ουσιωδών και δεσμευτικών όρων στις Εκθέσεις Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης, οι οποίες αφορούν τις συσσωρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα, εξεταζόμενα και
προτεινόμενα έργα στην ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι:
19.1.
Άρση όλων των αυθαίρετων επεμβάσεων, κατεδάφιση όλων των παράνομων κατασκευών και
πλήρη αποκατάσταση της ήδη προκληθείσας περιβαλλοντικής ζημιάς εντός της περιοχής ΖΕΠ και της
Ζώνης Προστασίας της Παραλίας από τον Δήμο Σωτήρας, λόγω των έργων επέκτασης (Αγία Θέκλα) και
διαμόρφωσης (Σειρήνες και Ποσειδώνας) οργανωμένων παραλιών λουομένων, χωρίς την εξασφάλιση
της απαιτούμενης περιβαλλοντικής έγκρισης και πολεοδομικής αδειοδότησης. Επισημαίνουμε ότι ο
συγκεκριμένος όρος περιλαμβάνεται και στην «Έκθεση για Επιπτώσεις στους Οικοτόπους και τα Είδη,
με βάση το Άρθρο 16 του περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου
(Αρ. 153(Ι)/2003), για την Κατασκευή και Λειτουργία Μαρίνας στην Αγία Νάπα της Εταιρείας M.M.
Makronissos Development Ltd, Ζώνη Ειδικής Προστασίας Περιοχή Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι (CY3000009)»,
την οποία εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Νοέμβριο 2014. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων,
προτείνονται τα ακόλουθα «μέτρα μετριασμού επιπτώσεων»: «Έλεγχος της νομιμότητας όλων των
επεμβάσεων που παρατηρούνται στην περιοχή και δύναται να επηρεάσουν την ακτή», καθώς και
«Απομάκρυνση/κατεδάφιση κατασκευών και αποκατάσταση του χώρου στην περίπτωση παρανομίας
και, σε περίπτωση νόμιμων επεμβάσεων, να επιβληθούν συγκεκριμένοι όροι για τη λειτουργία τους»
(σελ. 5/16). Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, προτείνονται τα ακόλουθα «επιπρόσθετα μέτρα»: «Θα πρέπει
να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνει πλήρης αποκατάσταση των 2 παραλιών δυτικά της
περιοχής της Αγίας Θέκλας, στις οποίες έχουν γίνει επεμβάσεις» (σελ. 6/16).
19.2.
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την «Έκθεση για Επιπτώσεις στους Οικοτόπους και τα
Είδη, με βάση το Άρθρο 16 του περί της Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής
Νόμου (Αρ. 153(Ι)/2003), για την Κατασκευή και Λειτουργία Μαρίνας στην Αγία Νάπα της Εταιρείας
M.M. Makronissos Development Ltd, Ζώνη Ειδικής Προστασίας Περιοχή Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι
(CY3000009)», θα πρέπει να προστατευθεί το τμήμα της βραχώδους περιοχής μεταξύ της Μακρόνησου
Αγίας Νάπας και της υπό ανέγερση μαρίνας, καθότι αποτελεί το μοναδικό βραχώδες μέρος της
ακτογραμμής εντός της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, στο οποίο είχε παρατηρηθεί το είδος
χαρακτηρισμού. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, θα πρέπει να προστατευθούν τα τμήματα
της ακτής, εντός ή/και πλησίον της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, τα οποία πιθανόν να αποτελούν
κατάλληλους βιότοπους για τη διαχείμαση του είδους χαρακτηρισμού και άλλων σημαντικών
αποδημητικών ειδών παρυδάτιων πτηνών, ώστε να αποτελέσουν ελκυστικούς βιότοπους και πιθανούς
μελλοντικούς χώρους διαχείμασης για τα πουλιά, ιδιαίτερα για τα είδη Βραχοπλουμίδι (Charadrius
leschenaultii spp. columbinus) και Νανοπλουμίδι (Charadrius alexandrinus). Το τμήμα της ακτής το
οποίο έχει επισημανθεί στην εν λόγω Έκθεση ως κατάλληλος βιότοπος για το είδος χαρακτηρισμού
βρίσκεται μεταξύ της τοποθεσίας Αγία Θέκλα και της εκβολής του Ποταμού Λιοπετριού.
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III.

Προγραμματιζόμενες και δυνητικές αναπτύξεις στις ανατολικές Τουριστικές Ζώνες Ειδικής Πολιτικής
του Δήμου Αγίας Νάπας, στην περιοχή του Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο (CY3000002)

20. Η περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, μεταξύ της τοποθεσίας Άμμος του Καμπούρη στα δυτικά και
του Κάβο Γκρέκο στα ανατολικά, εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000 το 2015 και περιλαμβάνει τμήμα της
ακτογραμμής που βρίσκεται ανατολικά της Αγίας Νάπας, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια των
ενδιαιτημάτων του είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, λόγω της κατασκευής
της Μαρίνας Μακρόνησος.
21. Κατά μήκος της παράκτιας περιοχής επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, η οποία εμπίπτει στις ανατολικές
Τουριστικές Ζώνες Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3) και Τ6(Ε1), η Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015) επέτρεπε
τη δημιουργία τουριστικών χωριών, τουριστικών επαύλεων και οργανωμένων διαμερισμάτων, με ανώτατο
συντελεστή δόμησης και ποσοστό κάλυψης 0.20 (20%), καθώς και ανώτατο αριθμό 2 οροφών στην
Τουριστική Ζώνη Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3), καθώς και τη δημιουργία ενιαίων συγκροτημάτων
εξειδικευμένου τουρισμού ή πολλαπλού ψυχαγωγικού χαρακτήρα, με ανώτατο συντελεστή δόμησης και
ποσοστό κάλυψης 0.15 (15%) και ανώτατο αριθμό 2 ορόφων στην Τουριστική Ζώνη Ειδικής Πολιτικής
Τ6(Ε1).
22. Η αναθεωρημένη Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) εισήγαγε τροποποίηση, με την οποία στην ίδια
περιοχή και στις ίδιες ζώνες επιτρέπονται ξενοδοχειακές μονάδες με ανώτατο συντελεστή δόμησης 0.30
(30%), ανώτατο ποσοστό κάλυψης 0.20 (20%) και ανώτατο αριθμό 3 ορόφων, ενώ παρέχεται επιπρόσθετο
κίνητρο αύξησης του ανώτατου συντελεστή δόμησης και ποσοστού κάλυψης στα 0.40 (40%) για
τουριστικές αναπτύξεις, οι οποίες αφορούν αιτήσεις για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων που
υποβάλλονται στην Πολεοδομική Αρχή εντός χρονικού περιθωρίου 2 ετών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της αναθεωρημένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) και υλοποιούνται εντός 3 ετών
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πολεοδομικής άδειας.
23. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις του πολεοδομικού καθεστώτος έγιναν χωρίς να ζητηθούν οι απόψεις του
Τμήματος Περιβάλλοντος και χωρίς να υποβληθούν σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων), κατά παράβαση των
διατάξεων του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή
Προγράμματα Νόμου του 2005, του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής
Νόμου του 2003 έως 2015, καθώς και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων
Νόμου του 2003 έως 2020. Οι απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος είχαν ζητηθεί μόνο για μία μικρή
επέκταση Τουριστικής Ζώνης Ειδικής Πολιτικής, η οποία καλύπτει τμήμα του τεμαχίου 589, φύλλο/σχέδιο
0/2-293-372, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα, η τροποποίηση αφορούσε εξαίρεση
τμήματος του τεμαχίου από Πολεοδομική Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Δα1-ΠΦ) και ένταξη του σε
παρακείμενη Τουριστική Ζώνη Ειδικής Πολιτικής Τ6(Ε1). Η θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος, όπως
εκφράστηκε σε σχετική επιστολή ημερομηνίας 31.01.2017, ήταν να μην προωθηθεί η συγκεκριμένη
τροποποίηση. Παρόλα αυτά, η τροποποίηση προχώρησε με αποτέλεσμα το εν λόγω τμήμα του τεμαχίου
να ενταχθεί στην Τουριστική Ζώνη Ειδικής Πολιτικής Τ6(Ε1).
24. Ως αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω τροποποιήσεων, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις χορήγησης
πολεοδομικών αδειών για 4 ξενοδοχειακές μονάδες:
24.1.
Cape Greko Hotel: Χωροθετείται στην τοποθεσία Λιμνάρα και καταλαμβάνει τα τεμάχιο 403,
φύλλο/σχέδιο 0/2-294-371, συνολικής έκτασης 43,136 τ.μ. Το προτεινόμενο έργο ανάπτυξης
περιλαμβάνει πενταώροφη ξενοδοχειακή μονάδα, περιλαμβανομένου υπογείου, ισογείου με
μεσοπάτωμα και 4 υπέργειων ορόφων. Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει δυναμικότητα 180 δωμάτια και
37 διαμερίσματα. Η κατασκευή της ξενοδοχειακής μονάδας θα έχει σχήμα τόξου και θα είναι
χωρισμένη σε 2 κτήρια, τα οποία θα ενώνονται στο ισόγειο. Το δυτικό μέρος του κτηρίου θα έχει ύψος
49,20 μέτρα και το ανατολικό μέρος θα έχει ύψος 52,60 μέτρα. Το τεμάχιο χωροθέτησης του
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προτεινόμενου έργου εφάπτεται με την Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και την περιοχή ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο.
24.2.
Sensatori Hotel: Χωροθετείται στην τοποθεσία Λιμνάρα και καταλαμβάνει τα τεμάχια 453 και
590, φύλλο/σχέδιο 0/2-294-372, συνολικής έκτασης 63,062 τ.μ. Σημειώνεται ότι τμήμα του τεμαχίου
453, στο οποίο χωροθετείται το προτεινόμενο έργο, καλύπτεται ήδη από κτιριακές εγκαταστάσεις της
υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας Kermia Beach Hotel & Bungalows, η οποία μετονομάστηκε
πρόσφατα σε Αtlantica Μare Village Ayia Napa. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει ξενοδοχειακή
μονάδα, συγκρότημα κτηρίων με ένα κύριο κτίριο ύψους 15 μέτρα, τρία κτίρια ύψους 30 μέτρων
περίπου και σπιτάκια (bungalows). Ο συνολικός αριθμός των χώρων φιλοξενίας του προτεινόμενου
έργου είναι 472 δωμάτια (458 τυπικά δωμάτια και 14 διαμερίσματα), τα οποία σύμφωνα με την αίτηση
χορήγησης πολεοδομικής άδειας ισοδυναμούν με 1,048 κλίνες. Ο αριθμός ορόφων του προτεινόμενου
έργου κυμαίνεται από 2 μέχρι 7 (περιλαμβανομένου του ισόγειου), με συνολικό ύψος κτιρίου από 4,5
μέτρα μέχρι 31,6 μέτρα, ενώ η συνολική δόμηση ανέρχεται σε 31,831 τ.μ. και η συνολική κάλυψη σε
15,844 τ.μ. Τα τεμάχια χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου εφάπτονται με την περιοχή ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο, ενώ μικρό μέρος των τεμαχίων χωροθέτησης εμπίπτει εντός της Ζώνης Προστασίας της
Παραλίας.
24.3.
Formatio Hotel: Χωροθετείται στην τοποθεσία Άμμος του Καμπούρη και καταλαμβάνει τα
τεμάχια 229 και 589, φύλλο/σχέδιο 0/2-293-372, συνολικής έκτασης 84.932 τ.μ. Το προτεινόμενο έργο
αφορά ενιαία μικτή τουριστική ανάπτυξη (ξενοδοχειακή μονάδα) κατηγορίας 5 αστέρων, η οποία θα
αποτελείται από την ανατολική πτέρυγα (Πτέρυγα A. Atlantica Bellevue Park) και την δυτική πτέρυγα
(Πτέρυγα B. Atlantica Ammos Bay). Η δυτική πτέρυγα (Πτέρυγα A. Atlantica Ammos Bay) θα αποτελείται
από 1 υπόγειο, 1 ισόγειο με μεσοπάτωμα, 5 ορόφους και ταράτσα με σπιτάκια με μεσοπάτωμα. Η
πτέρυγα αυτή, η οποία θα απευθύνεται μόνο σε ενήλικες και θα είναι δυναμικότητας 270 δωματίων
(ή 536 κλινών). Η ανατολική πτέρυγα της ανάπτυξης (Πτέρυγα B. Atlantica Bellevue Park) θα
αποτελείται από 1 υπόγειο, 1 ισόγειο, 5 ορόφους και ταράτσα. Η εν λόγω πτέρυγα θα απευθύνεται σε
οικογένειες και θα είναι δυναμικότητας 317 δωματίων (ή 634 κλινών). Οι 20 πολυτελείς σουίτες
(superior suites) χωροθετούνται στο νοτιοανατολικό άκρο του υπό ανάπτυξη οικοπέδου, θα έχουν
άμεση πρόσβαση από τον δημόσιο δρόμο ανατολικά της ανάπτυξης και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της ξενοδοχειακής μονάδας. Τα τεμάχια χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου εφάπτονται με
την περιοχή ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο, ενώ μικρό μέρος των τεμαχίων εμπίπτει εντός της προστατευόμενης
περιοχής και της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.
24.4.
Marystone Hotel: Χωροθετείται στην τοποθεσία Στρογγυλοβούναρο και καταλαμβάνει το
τεμάχιο 432, φύλλο/σχέδιο 0/2-293-372, συνολικής έκτασης 7.285 τ.μ. Το προτεινόμενο έργο αφορά
την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων και δυναμικότητας 194 κλινών (97 δωματίων). Το
προτεινόμενο έργο θα καταλαμβάνει έκταση 1,525 τ.μ. (κάλυψη) και η συνολική δόμηση του έργου θα
ανέλθει στις 3,603 τ.μ. Σύμφωνα με την αίτηση που υποβλήθηκε για χορήγηση πολεοδομικής άδειας,
η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει ισόγειο και 4 υπέργειους ορόφους, με μέγιστο ύψος κτιρίου τα 21,30
μέτρα. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αποτελείται από 92 τυπικά δωμάτια και 5 δωμάτια για άτομα με
ειδικές ανάγκες. Το έργο απέχει 40-65 μέτρα από την καθορισμένη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και
την περιοχή ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο.
25. Οι 4 προτεινόμενες ξενοδοχειακές μονάδες παρουσιάζουν υπερδιπλάσιο συντελεστή δόμησης, ποσοστό
κάλυψης, αριθμό ορόφων ή/και ύψος κτηρίων, σε σχέση με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των
Τουριστικών Ζωνών Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3) και Τ6(Ε1), όπως αυτά προβλέπονταν από την Δήλωση
Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015), κατά τον ουσιώδη χρόνο ένταξης της περιοχής επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο στο Δίκτυο Natura 2000, το 2015, ως αντισταθμιστικό μέτρο για την απώλεια των ενδιαιτημάτων
του είδους χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι, λόγω της κατασκευής της Μαρίνας
Μακρόνησος. Όσον αφορά τις συσσωρευτικές επιπτώσεις, σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:
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25.1.
Στις 13.02.2019, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση, με βάση το
άρθρο 24 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, για
προσθηκομετατροπές σε οργανωμένα διαμερίσματα (Kermia Hotels Ltd) και μετατροπή τους σε
ξενοδοχείο 4 αστέρων (Mare Village Hotel). Με τις προσθηκομετατροπές αυτές, το συγκεκριμένο έργο
θα περιλαμβάνει πέντε νέα κτίρια, εκ των οποίων δύο θα είναι τετραόροφα.
25.2.
Στις 27.12.2019, η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε Αιτιολογημένη Διαπίστωση, με βάση το
άρθρο 16 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, για την
αποκατάσταση των επεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Άμμος του Καμπούρη στην Αγία
Νάπα, στην οποία πραγματοποιήθηκαν αυθαίρετες επεμβάσεις (εκβραχισμός, αποψίλωση της
βλάστησης και δημιουργία τεχνητού ορμίσκου), μεταξύ των ετών 2012–2014. Ωστόσο, η προκληθείσα
περιβαλλοντική ζημιά στην ακτογραμμή της περιοχής δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι σήμερα.
25.3.
Όλα τα πιο πάνω έργα (αδειοδοτημένα και προτεινόμενα), καθώς και οι υφιστάμενες
αναπτύξεις (μεμονωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις και ξενοδοχειακές μονάδες) εφάπτονται ή
χωροθετούνται σε πολύ μικρή απόσταση από τα όρια της περιοχής ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο.
26. Η παράκτια ζώνη, μεταξύ της τοποθεσίας Άμμος του Καμπούρη στα δυτικά και του Κάβο Γκρέκο στα
ανατολικά, έχει χαρακτηριστική βραχώδη τοπογραφία με κολπίσκους και πολύ μικρές παραλίες με άμμο,
ενώ παράλληλα ευνοεί την παρουσία του παρυδάτιου είδους χαρακτηρισμού, καθότι περιλαμβάνει
επίπεδα εκτεθειμένα βράχια που αποτελούν εξέδρες τροφοληψίας για το Βραχοπλουμίδι. Τυχόν εφαρμογή
των προνοιών της αναθεωρημένης Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2017) για τις Τουριστικές Ζώνες
Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3) και Τ6(Ε1) αναμένεται να επιφέρει τις ακόλουθες σοβαρές, αρνητικές,
μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο:
26.1.
Μείωση και απώλεια ενδιαιτημάτων πτηνοπανίδας, λόγω της εκχέρσωσης της βλάστησης κατά
την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων.
26.2.
Όχληση ειδών πτηνοπανίδας, λόγω της αύξησης των εκπομπών σκόνης κατά την κατασκευή,
της κατάληψης γης και της σφράγισης εδάφους κατά τη λειτουργία, της αύξησης των επιπέδων
φωτισμού κατά τη λειτουργία, της αύξησης της έντασης του θορύβου και των δονήσεων κατά την
κατασκευή, της αύξησης της επισκεψιμότητας, της ανθρώπινης παρουσίας και των παράκτιων
δραστηριοτήτων αναψυχής κατά τη λειτουργία, καθώς και της απώλειας της συνεκτικότητας
οικοτόπων και του κατακερματισμού των ενδιαιτημάτων των ειδών χαρακτηρισμού κατά την
κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων.
26.3.
Μείωση πυκνότητας και εκτοπισμός ειδών πτηνοπανίδας, λόγω της ηχητικής όχλησης από τις
εργασίες κατασκευής, την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία, τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και την
αυξημένη εκπομπή σκόνης κατά την κατασκευή, την αύξηση της επισκεψιμότητας και τις παράκτιες
δραστηριότητες αναψυχής κατά τη λειτουργία, καθώς και την υποβάθμιση των χώρων ξεκούρασης,
τροφοληψίας και αναπαραγωγής των ειδών κατά την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων
έργων.
26.4.
Σοβαρές, αρνητικές και μη αναστρέψιμες συνεργιστικές και συσσωρευτικές επιπτώσεις, λόγω
της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας, του θορύβου, του κυκλοφοριακού φόρτου, των
επιπέδων φωτισμού, των έντονων ρυθμών ανάπτυξης και των παράκτιων δραστηριοτήτων αναψυχής
κατά τη λειτουργία των προτεινόμενων έργων.
27. Με βάση όλα τα πιο πάνω, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου προτείνει τη
συμπερίληψη των ακόλουθων ουσιωδών και δεσμευτικών όρων στην Έκθεση Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης των συσσωρευτικών επιπτώσεων από υφιστάμενα, εξεταζόμενα και προτεινόμενα έργα στην
περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο:
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27.1.
Μείωση των ορόφων και του ύψους των κτηριακών εγκαταστάσεων των προτεινόμενων
αναπτύξεων, με βάση τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας (2015). Χωρίς επηρεασμό των
αναπτυξιακών δικαιωμάτων των φορέων εκμετάλλευσης των προτεινόμενων έργων, οι κτηριακές
εγκαταστάσεις των 4 προτεινόμενων ξενοδοχειακών μονάδων θα πρέπει να περιοριστούν σημαντικά
και δεν πρέπει να επιτραπεί ο υπερδιπλασιασμός των πολεοδομικών χαρακτηριστικών των
Τουριστικών Ζωνών Ειδικής Πολιτικής Τ5(Ε3) και Τ6(Ε1). Σε αντίθετη περίπτωση, ο υπερδιπλασιασμός
των πολεοδομικών χαρακτηριστικών θα επιφέρει υπερδιπλασιασμό των επιπτώσεων στο είδος
χαρακτηρισμού και τους στόχους διατήρησης της περιοχής ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο (π.χ. μεγαλύτερη περίοδος
εκτέλεσης εργασιών κατά την κατασκευή, μεγαλύτερο ποσοστό κατάληψης γης και σφράγισης
εδάφους κατά τη λειτουργία, μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος κατά την κατασκευή και λειτουργία,
υψηλότερα επίπεδα φωτορύπανσης και ηχορύπανσης κατά την κατασκευή και λειτουργία, μεγαλύτερη
επισκεψιμότητα και ανθρώπινη παρουσία κατά τη λειτουργία, κ.α.).
27.2.
Απαγόρευση της δόμησης εντός της παράκτιας ζώνης και σε απόσταση τουλάχιστον 100
μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 (Προστασία
και αειφόρος χρήση των παράκτιων ζωνών) του Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης
για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) της Μεσογείου. Η προτεινόμενη
οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης προστασίας και απαγόρευσης της δόμησης, σε απόσταση
τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, ουσιαστικά αποτελεί το
ελάχιστο όριο προστασίας της παράκτιας ζώνης. Δεδομένου ότι η βραχώδης ακτογραμμή εντός της ΖΕΠ
Κάβο Γκρέκο αποτελεί σημαντικό ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρισμού, το όριο προστασίας θα
έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, με βάση το άρθρο 10 (Ειδικά παράκτια οικοσυστήματα) του
Έβδομου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την ΟΔΠΖ της Μεσογείου. Νοείται ότι, εντός
της παράκτιας ζώνης προστασίας και απαγόρευσης της δόμησης, πρέπει να απαγορεύονται όλες οι
οικοδομές ή έργα και οικοδομικές εργασίες, όπως ορίζονται με βάση τον περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμο και τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (ΚΕΦ.96), καθώς και η παροχή
υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λουομένους, με βάση τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο
(ΚΕΦ.59). Η παράκτια ζώνη προστασίας και απαγόρευσης της δόμησης θα πρέπει να υπολογιστεί και
να επανακαθοριστεί με βάση την ανώτατη / μέγιστη χειμερινή ίσαλη γραμμή, όπως αυτή καθορίζεται
στη Γεωπύλη Inspire του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.
27.3.
Η απαγόρευση της δόμησης εντός της παράκτιας ζώνης και σε απόσταση τουλάχιστον 100
μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή προϋποθέτει την αυστηρή εφαρμογή των
διατάξεων του περί της Προστασίας της Παραλίας Νόμου (ΚΕΦ.59), σε συνδυασμό με την
επαναχωροθέτηση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων των προτεινόμενων έργων προς την
ενδοχώρα και τη δημιουργία χώρων πρασίνου προς την παραλία, με στόχο τη δημιουργία ζώνης
ανάσχεσης (buffer zone) μεταξύ των τουριστικών αναπτύξεων και της περιοχής επέκτασης της ΖΕΠ
Κάβο Γκρέκο.
27.4.
Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για την προστασία του είδους Βραχοπλουμίδι (Charadrius
leschenaulti spp. colombinus), το οποίο αποτελεί το είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα
– Λιοπέτρι και της περιοχής επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο. Η μελέτη μπορεί να συνδυαστεί με την
υλοποίηση του προβλεπόμενου Προγράμματος Παρακολούθησης Ειδών Χαρακτηρισμού και των
Ενδιαιτημάτων τους (Μέτρο Δ.1), το οποίο περιλαμβάνεται στην Κατηγορία Δ. Μέτρα
Παρακολούθησης των Ειδών και των Ενδιαιτημάτων του Διαχειριστικού Σχεδίου ΖΕΠ Περιοχή Αγία
Θέκλα – Λιοπέτρι (σελ. 47). Το συγκεκριμένο μέτρο προνοεί την υλοποίηση ενός συστήματος
καταγραφών (περιλαμβανομένων και νυκτερινών καταγραφών) για την παρακολούθηση του είδους
χαρακτηρισμού της περιοχής ΖΕΠ. Κατά τον καταρτισμό του, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις σοβαρές, αρνητικές, μακροπρόθεσμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις που καταγράφονται
εντός και πλησίον της ΖΕΠ Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι και της περιοχής επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο
Γκρέκο. Λόγω της ιδιαιτερότητας του είδους χαρακτηρισμού των εν λόγω περιοχών, το πρόγραμμα θα
πρέπει να περιλαμβάνει καταγραφές (τουλάχιστον 2 φορές το μήνα), κατά την περίοδο από τα τέλη
Ιουλίου μέχρι τα τέλη Απριλίου, έτσι ώστε να καλύπτει τόσο την περίοδο της αποδημίας (περισσότερο
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το φθινόπωρο και λιγότερο την άνοιξη), όσο και την περίοδο της διαχείμασης (κατά την οποία να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση), για την παρακολούθηση και καταγραφή του είδους χαρακτηρισμού. Επιπρόσθετα,
το πρόγραμμα παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνει καταγραφές των υπόλοιπων ειδών
πτηνοπανίδας και κυρίως αυτών που περιλαμβάνονται στους στόχους διατήρησης των εν λόγω
περιοχών. Τέλος, το πρόγραμμα θα πρέπει να καλύπτει και άλλες περιοχές καταγραφής του είδους
χαρακτηρισμού εντός του καθορισμένου Γνωστού Διαδρόμου – Περάσματος Διέλευσης Αποδημητικών
Αγρίων Πτηνών της Επαρχίας Αμμοχώστου (από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Λιοπετρίου μέχρι την περιοχή
Κάππαρης στο Δήμο Παραλιμνίου), με ιδιαίτερη έμφαση στην παράκτια ζώνη της περιοχής Αγίας
Τριάδας στο Δήμο Παραλιμνίου, όπου την τελευταία δεκαετία, με βάση τις υφιστάμενες καταγραφές
και τα διαθέσιμα στοιχεία, παρατηρείται εξίσου σημαντικός αριθμός ατόμων του είδους
χαρακτηρισμού με την περιοχή επέκτασης της ΖΕΠ Κάβο Γκρέκο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να
εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο καθορισμού της περιοχής Αγίας Τριάδας στο Δήμο Παραλιμνίου ως
περιοχής ΖΕΠ για την προστασία του είδους Βραχοπλουμίδι (Charadrius leschenaulti spp. colombinus).
Παραμένουμε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,

Κλείτος Παπαστυλιανού
Επιστημονικός & Διοικητικός Λειτουργός
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου
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