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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο Στάδιο της Σύμβασης για την ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής και του
Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την Περίοδο
2018-2028, το οποίο αφορούσε στον καθορισμό του χερσαίου ορίου της Παράκτιας Περιοχής της
Δημοκρατίας με τη χρήση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης.
Ορόσημα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η έγκαιρη πραγματοποίηση των απαιτούμενων
διαβουλεύσεων και, ακολούθως, η υποβολή και έγκριση του προβλεπόμενου από τη Σύμβαση παραδοτέου
με τίτλο «Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση: Καθορισμός του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Ζώνης».
H διαδικασία διαβούλευσης περιλάμβανε:
•

Διαμόρφωση της προς διαβούλευση πρότασης του χερσαίου ορίου της Παράκτιας Περιοχής: Στις
13/03/2017 ο Ανάδοχος παρουσίασε στην Αναθέτουσα Αρχή τρεις εναλλακτικές προτάσεις για το
χερσαίο όριο της Παράκτιας Περιοχής, παραθέτοντας τα υπέρ και τα κατά κάθε πρότασης και
προτείνοντας μία εκ των τριών. Η προτεινόμενη από τον Ανάδοχο πρόταση έγινε αποδεκτή ως η
προς διαβούλευση πρόταση καθορισμού του χερσαίου ορίου της Παράκτιας Περιοχής της
Δημοκρατίας.

•

Αποστολή/Ανάρτηση ενημερωτικού δελτίου και ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο: Στις 10/04/2017
αναρτήθηκε, στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, δελτίο τύπου και
πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την μεθοδολογία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που
χρησιμοποιήθηκε για τη διαμόρφωση πρότασης καθορισμού του χερσαίου ορίου της Παράκτιας
Περιοχής και η προς διαβούλευση πρόταση του χερσαίου ορίου. Τα εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενη
μέρη ενημερώθηκαν για τη διαθεσιμότητα του υλικού μέσω επιστολής-πρόσκλησης η οποία τους
απεστάλη για την ενημέρωση και τη συμμετοχή τους στις ημερίδες διαβούλευσης.

•

Πραγματοποίηση πέντε (5) ημερίδων διαβούλευσης: Η διαβούλευση επί της πρότασης για το
χερσαίο όριο της Παράκτιας Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκίνησε τη διεξαγωγή μιας
κεντρικής ημερίδας στη Λευκωσία η οποία απευθυνόταν στην Κεντρική και Επαρχιακή Διοίκηση, σε
Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, σε Ημικρατικούς Οργανισμούς, στις Ενώσεις
Δήμων/Κοινοτήτων και σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Ακολούθησαν τέσσερεις (4) ημερίδες
σε επαρχιακό επίπεδο οι οποίες απευθύνονταν στις Τοπικές Διοικήσεις και Φορείς και στο ευρύ
κοινό. Συνολικά οι διεξαχθείσες ημερίδες είναι οι ακόλουθες:
o

31/03/2017: Κεντρική ημερίδα

o

10/05/2017: Επαρχιακή ημερίδα Αμμοχώστου και Λάρνακας

o

11/05/2017: Επαρχιακή ημερίδα Λεμεσού

o

12/05/2017: Επαρχιακή ημερίδα Πάφου και Λευκωσίας

o

16/06/2017: Επαρχιακή ημερίδα Αμμοχώστου.

Σε κάθε ημερίδα, εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος (Αναθέτουσα Αρχή) παρουσίασε το θεσμικό
πλαίσιο εντός του οποίου καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να καθορίσει το χερσαίο όριο της παράκτιας
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ζώνης της, αλλά και τις σχετικές ενέργειες που είχαν προηγηθεί της ανάθεσης της Σύμβασης. Εκπρόσωπος
του Αναδόχου («ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.» και «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
- Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)») παρουσίασε την μεθοδολογία της Πολυκριτηριακής
Ανάλυσης που εφάρμοσε, βάσει των Όρων Εντολής της Σύμβασης και ανέλυσε την πρόταση οριοθέτησης
του χερσαίου τμήματος της Παράκτιας Ζώνης. Ακολούθησαν συζητήσεις κατά τις οποίες διευκρινίσθηκαν
θέματα επί της διαδικασίας διαβούλευσης, θέματα σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και την
πρόταση οριοθέτησης που παρουσιάσθηκε, αλλά και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Στους συμμετέχοντες
διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό (Χάρτες) και Έντυπο Υποβολής Απόψεων. Οι συμμετέχοντες
ενθαρρύνθηκαν να μελετήσουν το δημοσιοποιημένο υλικό και να υποβάλουν γραπτώς τις προτάσεις και τα
σχόλιά τους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα σχόλια που υποβλήθηκαν εγγράφως ήταν περιορισμένα σε αριθμό και προέρχονταν, ως επί το πλείστον,
από δημόσιες υπηρεσίες. Το σύνολο των σχολίων (αυτά που υποβλήθηκαν εγγράφως και αυτά που
καταγράφηκαν κατά τις ημερίδες) αξιοποιήθηκε από τον Ανάδοχο στην ολοκλήρωση του σχετικού
παραδοτέου.
Το παραδοτέο με τίτλο «Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση: Καθορισμός του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Ζώνης»
υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο στις 30 Μαΐου 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα
Σύμβαση χρονοδιαγράμματα και εγκρίθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Επίσης, στις 23/03/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Ανάδοχου, Αναθέτουσας Αρχής και
Ομάδας Εργασίας ΘΧΣ/ΟΔΠΠ για σκοπούς συζήτησης επί του παραδοτέου και υποβολής απόψεων/
σχολίων/ διευκρινίσεων.
Το εγκεκριμένο χερσαίο όριο της Παράκτιας Ζώνης είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας
Αρχής (www.moa.gov.cy/environment) και του Ανάδοχου (www.alaplanning.com, www.ekby.gr).
Περισσότερες πληροφορίες:
Τμήμα Περιβάλλοντος
Η-ταχ: jconstantinidou@environment.moa.gov.cy, Τηλ.: +357 22408920, Τηλεομ.: +357 22774945
Άτομο Επικοινωνίας: Ιωάννα Κωνσταντινίδου
ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.
Η-ταχ: info@alaplanning.com, Τηλ.: +357 22518556/7, Τηλεομ.: +357 22511739
Άτομο Επικοινωνίας: Χριστιάνα Βιολάρη
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
Η-ταχ: helena@ekby.gr, Τηλ.: +30 2310 473320/εσωτερικό 211, Τηλεομ.: +30 2310 471795
Άτομο Επικοινωνίας: Έλενα Χατζηχαραλάμπους

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014-2020»,σε ποσοστό 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επαρχιακή ημερίδα στη Λάρνακα

Επαρχιακή ημερίδα στη Λεμεσό
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Επαρχιακή ημερίδα στην Πάφο
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