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Δεδομένα για την παράκτια ζώνη στην Ευρώπη
Κατάσταση των ακτών στην Κύπρο
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Νομοθετικό πλαίσιο
Πρωτόκολλο ΟΔΠΠ
Πρόγραμμα Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών CAMPCyprus 2006-2008
Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΟΔΠΠ 2018-2028

•

Πληθυσμιακές τάσεις της περιόδου 1991-2001 στις
παράκτιες περιοχές της Ευρώπης

Αλλαγές εδαφικών εκτάσεων σε παράκτια ζώνη
10χλμ. σε 17 ευρωπαϊκών χωρών (1990-2000)

Κατάσταση των ακτών στην Κύπρο

ΕΕΑ: Corine Land Cover 2010

Νομοθετικό πλαίσιο
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το σημείο επαφής για τις
πολιτικές που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση
των παράκτιων περιοχών (ΟΔΠΠ):

•

•

•

Πρωτόκολλο για την ΟΔΠΠ της Μεσογείου, ως το 7ο
Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης,
υπογράφτηκε στις 21.1.2008 και τέθηκε σε ισχύ στις
24.3.2011.
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου του 2002 σχετικά με την εφαρμογή στην
Ευρώπη της ΟΔΠΠ.
Οδηγία 2014/89/ΕΕ για το Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό, άρθρο 7, Αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας

Τα νομοθετικά εργαλεία καλούν τα κράτη μέλη να
αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την εφαρμογή της ΟΔΠΠ

Κύρωση Πρωτοκόλλου ΟΔΠΠ
• 2006-2008: συμμετοχή ΤΠ και ΤΠΟ στις διαδικασίες
συγγραφής του Πρωτοκόλλου ΟΔΠΠ, σε συνεργασία με
αρμόδιες αρχές.

• 2008-2010: διυπουργικές συναντήσεις (ΥΠΑΑΓ&ΥΠΕΣ) και
αλληλογραφία για άρση επιφύλαξης για το άρθρο 8.
• 22011&2013: Ο Γενικός Εισαγγελέας σημειώνει την
υποχρέωση της Κύπρου να κυρώσει το Πρωτόκολλο ή να
εφαρμόσει τις διατάξεις του προτού το κυρώσει, αφού είναι
δεσμευτικό ως πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• 2012-2014: το ΥΠΕΣ ενημερώθηκε για την πρόθεση του
ΥΓΑΑΠ για κύρωση του Πρωτοκόλλου ΟΔΠΠ.
– 2014: υποβλήθηκε πρόταση ΥΠΕΣ προς ΝΥ για τροποποίηση της
παραλίας από 100 υάρδες σε 100 μέτρα.

Άρθρα Πρωτοκόλλου ΟΔΠΠ
• Άρθρο 3: θα καθοριστεί το χερσαίο όριο της παράκτιας
ζώνης στα πλαίσια της Στρατηγικής.
• Άρθρο 5&6: Στόχοι και αρχές ΟΔΠΠ θα υλοποιηθούν στα
πλαίσια της Στρατηγικής.
• Άρθρο 7: σύσταση ΟΕ-ΘΧΣ/ΟΔΠΠ με Απόφαση Υπ.
Συμβουλίου (2012 και 2013).
• Άρθρο 8: ορίζεται πλάτος>100μ. εντός της παράκτιας
ζώνης όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση. Συνεννόηση με ΤΠΟ.
• Άρθρο 18: Εκπόνηση εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου
Δράσης για τις παράκτιες ζώνες.
• Άρθρο 19: Περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΕΠΕ/ΕΠΕ) για σχέδια,
προγράμματα και έργα εντός παράκτιας ζώνης.
• Υπόλοιπα άρθρα Πρωτοκόλλου θα ληφθούν υπόψη στα
πλαίσια της Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης ΟΔΠΠ.

•

•

•

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το PAP/RAC,
εφάρμοσε το Πρόγραμμα Διαχείρισης Παράκτιων
Περιοχών CAMP-Cyprus, ως η εθνική στρατηγική για την
ΟΔΠΖ, την περίοδο 2006-2008.
Ο στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των
υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών που εμπλέκονται
και επηρεάζουν τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
Εφαρμογή 6 δραστηριοτήτων:
(α) Ενοποιημένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών,

(β) Αξιολόγηση της Φέρουσας Ικανότητας,
(γ) Στρατηγική Περιβαλλοντική Αξιολόγηση,
(δ) Οικονομικά Εργαλεία και Μέθοδοι Αξιολόγησης,
(ε) Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Δημόσια Συμμετοχή,
(στ) Θέματα Βιοποικιλότητας.

•

Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στη νότια παράκτια
περιοχή της Λάρνακας, ξεκινώντας από τις Αλυκές
Λάρνακας μέχρι το Μαζωτό.

•

Τα αποτελέσματα του Προγράμματος αποσκοπούν στην
επεξήγηση και ανάδειξη μεθόδων, πρακτικών, εμπειριών
και εργαλείων για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών του
νησιού.

ICAM workshop 27/01/2007

Imagine workshop 20/02/2007

Env. Econ. workshop 15/05/2007

SEA workshop 04/07/2007

Προτάσεις Προγράμματος

1. Υιοθέτηση ICAMSF στο πλαίσιο
του Σχεδίου για τη Νήσο:
• Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου
• Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής

Εφαρμογή

Εκπόνηση Στρατηγικής ΟΔΠΠ
Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΘΧΣ
και ΟΔΠΠ

2. Χρήση του εργαλείου Imagine για Διαβούλευση στα πλαίσια
βελτίωση της περιβαλλοντικής
νομοθεσιών
ενημέρωσης
3. Εφαρμογή της ΣΕΠΕ στα
παράκτια προγράμματα και σχέδια

Εφαρμόζεται από το ΤΟ με σχετική
νομοθεσία

4. Εκπόνηση Στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα και εισαγωγή στα
Σχέδια Ανάπτυξης

Εγκρίθηκε η Στρατηγική της Κύπρου
για τη Βιοποικιλότητα

5. Ενσωμάτωση CCA στα Σχέδια
Ανάπτυξης

Θα αξιολογηθεί

6. Ενσωμάτωση των οικονομικών
εργαλείων στις πολιτικές

Θα αξιολογηθεί

Στρατηγική ΟΔΠΠ 2018-2028
•

•

•
•
•
•

•

Ετοιμασία εγγράφων για την «Παροχή υπηρεσιών για την
ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ)
για την περίοδο 2018-2028» σε συνεργασία με την ΟΕΘΧΣ/ΟΔΠΠ.
Ημερομηνία προκήρυξης: 12.1.2016

Διάθεση εγγράφων και υποβολή προσφορών: 1.3.2016
Υπογραφή σύμβασης: 29.8.2016
Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
Ανάθεση στην Κοινοπραξία «ALA Planning Partnership
Consultancy L.L.C.» και «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)»
Η σύμβαση θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας σε ποσοστό 75%.

Παραδοτέα Στρατηγικής
•

Έκθεση Έναρξης (Scoping Report): εντός 2 μηνών από
την υπογραφή της Σύμβασης.

•

Ενδιάμεσες Εκθέσεις:
–
–
–

•

Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός 6 μηνών από την έγκριση της
Έκθεσης Έναρξης
Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός 3 μηνών από την έγκριση της
Πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης
Τρίτη Ενδιάμεση Έκθεση – εντός 6 μηνών από την έγκριση της
Δεύτερης Ενδιάμεσης Έκθεσης

Τελική Έκθεση: στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της
Σύμβασης (24 μήνες).
Καθοδηγητική Επιτροπή και ΟΕ-ΘΧΣ/ΟΔΠΠ για έλεγχο
παραδοτέων εντός 30 ημερών από την υποβολή τους.

Βασικοί εμπειρογνώμονες Στρατηγικής
•

Υπεύθυνος Αναδόχου: Πτυχίο στη Διαχείριση
Περιβάλλοντος ή Πολεοδομία ή Χωροταξία.

•
•

Νομικά Θέματα: Πτυχίο στη Νομική.
Κοινωνικο-οικονομικά Θέματα: Πτυχίο στην Κοινωνιολογία
ή Οικονομικά ή Οικονομικές Επιστήμες ή Οικονομικά
Περιβάλλοντος.

•

Θέματα κλιματικής αλλαγής: Πτυχίο στη Χημική Μηχανική
ή Μηχανική Περιβάλλοντος ή Διαχείριση Περιβάλλοντος ή
Φυσική.

•
•

Θέματα Βιολογίας: Πτυχίο στη θαλάσσια Βιολογία.
Θέματα Τοπογραφίας: Πτυχίο στην Τοπογραφική
Μηχανική.
Θέματα Πολεοδομίας: Πτυχίο στην Πολεοδομία ή
Χωροταξία.

•

Γενικός Στόχος Στρατηγικής

•

«Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και
διαχείρισης παράκτιων περιοχών σε συνδυασμό με την
επίτευξη καλύτερου συντονισμού όλων των διαδικασιών
και των αρμοδίων φορέων ή μηχανισμών άσκησης
πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη, ώστε
να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξή τους μέσω της
ολοκληρωμένης προσέγγισης»
Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της ετοιμασίας Σχεδίου
Δράσης για συντονισμένη αντιμετώπιση των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξηράς και θάλασσας και των
δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο.

•

Αρμόδιοι φορείς: ΥΓΑΑΠ, ΥΠΕΞ, ΥΕΕΒΤ, ΥΠΑΜ, ΤΠ, ΤΕΝ,
ΤΠΟ, ΤΚΧ, ΤΑΘΕ, ΤΑ, ΤΔΕ, ΤΑΥ, ΤΓΕ, ΥΘΠ, ΤΔ, ΤΓ, ΑΛΚ, ΚΟΤ.

•

Ενδιαφερόμενοι φορείς: Δήμοι, Κοινότητες, ΜΚΟ,
οικονομικοί &κοινωνικοί φορείς, κοινό.

Ειδικοί Στόχοι Στρατηγικής
Οι ειδικοί στόχοι της Στρατηγικής αναλύονται στα ακόλουθα:
• Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών,
•

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών,

•
•

Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό,
Στρατηγική της Κύπρου για μια Εθνική Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική,

•

Ανακοίνωση «Γαλάζια ανάπτυξη, ευκαιρίες για βιώσιμη
ανάπτυξη στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας»,

•
•

Διακήρυξη της Λεμεσού (Limassol Declaration) και
Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική.

Γεωγραφική κάλυψη Στρατηγικής
• Σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Πρωτοκόλλου, η περιοχή της Στρατηγικής
οριοθετείται από:
α) το θαλάσσιο όριο της παράκτιας
ζώνης: εξωτερικό όριο των χωρικών
υδάτων (12νμ) των μερών και
β) το χερσαίο όριο της παράκτιας
ζώνης: όριο των ανάλογων παράκτιων
μονάδων
• Σε περίπτωση που το χερσαίο όριο είναι
διαφορετικό εφαρμόζεται η προσέγγιση
που στηρίζεται στο οικοσύστημα και
λαμβάνονται υπόψη οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια
(γεωμορφολογία, κλιματική αλλαγή).
• Ενημέρωση των ενδιαφερομένων
φορέων / πολιτών για τη γεωγραφική
κάλυψη της Στρατηγικής.

Coastal
zone

Καθορισμός χερσαίου ορίου ΠΖ
Καθορισμός χερσαίου ορίου παράκτιας
ζώνης:
•

2007: Συνεργασία με ΤΚΧ για
παράκτιες μονάδες:
–

–

Εμβαδό παράκτιων μονάδων
1.283.484.646τ.μ.
Δομημένη περιοχή παράκτιων μονάδων:
118.517.000τ.μ. (10%)

•

2014: συνεργασία με ΟΕ-ΘΧΣ/ΟΔΠΠ
και ΤΚΧ για προτεινόμενα πλάτη 100μ,
200μ, 300μ, 500μ και 1000μ.

•

2017: συνεργασία με Ανάδοχο για
κυμαινόμενο πλάτος με βάση
πολυκριτηριακή ανάλυση.

Αποτελέσματα Στρατηγικής
•

Εξέταση συσχέτισης Προγράμματος CAMP
Cyprus με την εθνική Στρατηγική ΟΔΠΠ.

•

•

Ορισμός χερσαίου ορίου παράκτιας
ζώνης με τη χρήση πολυκριτηριακής
ανάλυσης.
Ανάλυση δομών φορέων και μηχανισμών
και καταγραφή πολιτικών και
αρμοδιοτήτων που έχουν επίδραση στην
παράκτια ζώνη.

•
•
•

Εκπόνηση της εθνικής Στρατηγικής ΟΔΠΠ.
Κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης ΟΔΠΠ.
Εκπόνηση ΣΜΠΕ για το Σχέδιο Δράσης.

Ευχαριστώ
www.moa.gov.cy/environment
iconstantinou@environment.moa.gov.cy
jconstantinidou@environment.moa.gov.cy

