
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Θέση Ιδρύματος Terra Cypria και Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για τη συζήτηση στην 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 

«Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το έτος 2018. Εκμίσθωση Κρατικής Γης 

σε Εταιρεία για σκοπούς Κατασκευής και Λειτουργίας Φωτοβολταικών Πάρκων» 

(ΑΡ. ΦΑΚ. 23.04.037.041-2020) (ΑΡ. ΦΑΚ. 05.14.007.015)  
 
Εισαγωγή 
 
To Terra Cypria-Το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος 

Κύπρου τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στηρίζουν την 

προσπάθεια της επίτευξης των στόχων της Κύπρου για τις ΑΠΕ. Εντούτοις θεωρούμε ότι με τη σωστή 

χωροθέτηση τους μπορεί να αποφευχθεί η σύγκρουση των προτεραιοτήτων της Κύπρου και της ΕΕ για 

τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.  
 
Προβληματισμοί 
 

• Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο παράκαμψε χωρίς δικαιολογία τις 

θέσεις των εξειδικευμένων κυβερνητικών Τμημάτων και προχώρησε σε παραχώρηση κρατικής  

γης και για τα 7 φ/β πάρκα, και χωρίς προηγουμένως να προηγηθεί ανοικτή και διαφανής 

διαδικασία. 

• Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η απουσία Χωροθετικής Πολιτικής για τις ΑΠΕ καθώς η 

ανεξέλεγκτη χωροθέτηση τους γίνεται αρκετές φορές εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και 

της γεωργίας. 

• Παρά αριθμό Προειδοποιητικών Επιστολών – Παράβασης από την ΕΕ, μας ανησυχεί ιδιαίτερα 
που η ΚΔ εξακολουθεί από την ένταξη της στην Ένωση μέχρι σήμερα, να επαναλαμβάνει λάθη 
και παραλείψεις και την κατ’ εξακολούθηση μη ορθή εφαρμογή του ενωσιακού Δικαίου.  

• Τονίζουμε ότι και οι 7 αιτήσεις που αναφέρονται στην έκθεσή του Γενικού Ελεγκτή 

συμπεριλαμβάνονται στην προειδοποιητική επιστολή που έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 

μη ορθή εφαρμογή του άρθρου 6.3 της Οδηγίας των Οικοτόπων.   

 
Εισηγήσεις 
 

• Την άμεση ετοιμασία κατάλληλης Χωροθετικής Πολιτικής για ΑΠΕ βάση και της ρητής 

υποχρέωσης μέσα από το  Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030. 

• Την άμεση ετοιμασία Δέουσας Εκτίμησης και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τις ΑΠΕ που θα λαμβάνουν υπόψη ιδιαιτερότητες όπως τις περιοχές Natura 

2000, τη καλή γεωργική γη, τις γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, των περιοχών 

αναδασμού, αρχαιότητες, υδάτων και δασικών περιοχών.  

• Να εισακουστούν οι απόψεις των αρμόδιων τμημάτων (Τμήμα Γεωργίας και Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως) αναφορικά με τις 4 αιτήσεις όπου εκφράστηκε η άποψη ότι θα 

έπρεπε να παραμείνουν για γεωργική χρήση.  
• Αναφορικά με τις 4 (από τις 11 συνολικά) αιτήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί αρνητική 

γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά για τις οποίες έχει υποβληθεί αναθεωρημένος 

σχεδιασμός, να μην γίνει αποδεκτή η επανεξέτασή τους, υπό το φως όσων έχουν διαφανεί από 

την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή περί παραχώρησης κρατικής γης.  
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