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Εισαγωγή
Το Terra Cypria - το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος θεωρεί ότι ο συντονισμός
μεταξύ των Κυβερνητικών Τμημάτων, τόσο του ιδίου Υπουργείου αλλά και μεταξύ διαφορετικών
Υπουργείων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθολογιστική διαχείριση του κυπριακού
περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένα Τμήμα δεν θα κάνει περιβαλλοντική ζημιά,
λόγω ελλιπούς επικοινωνίας και συντονισμού με άλλα Τμήματα, τα οποία χειρίζονται
συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν τη φύση.
Προβληματισμοί
 Η περιοχή Natura 2000 Πόλις - Γιαλιά χαρακτηρίζεται ως η περιοχή με την υψηλότερη επιτυχή
συχνότητα ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα αποτελεί την κύρια
παραλία ωοτοκίας του είδους Caretta caretta στην Κύπρο, καθώς και μια από τις πιο
σημαντικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη.
 Η φωτορύπανση στις παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες απειλές για το είδος, αφού τα νεαρά εκκολαπτόμενα χελωνάκια
αποπροσανατολίζονται και οδηγούνται προς το τεχνητό φως αντί στη θάλασσα, και τελικά είναι
πολύ πιθανόν να πεθάνουν στην ξηρά.
 Οι δεντροστοιχίες Ακακιών στην περιοχή δρούσαν μέχρι πρόσφατα ως φυσικό εμπόδιο που
εμπόδιζε το τεχνητό φως από αυτοκίνητα και αναπτύξεις, στο να προσπίπτει προς την παραλία
ωοτοκίας.
 Η Ακακία, Acacia saligna, αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο χωροκατακτητικό είδος, του
οποίου η αφαίρεση στην Κύπρο ενδείκνυται, ειδικά σε περιοχές όπου μπορεί να προκαλέσει
ζημιά σε ευαίσθητα τοπικά οικοσυστήματα.
 Στην προκειμένη περίπτωση όμως, οι δεντροστοιχίες Ακακίας δρούσαν και ως σημαντικότατος
φραγμός του φωτός. Ως εκ τούτου θα αναμενόταν ότι πριν την διεξαγωγή της όποιας εργασίας
αποκοπής δέντρων, θα γινόταν διαβούλευση και συνεννόηση με την αρμόδια αρχή διαχείρισης
των θαλάσσιων χελωνών, που είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του ιδίου
Υπουργείου.
 Παράλληλα με την μη διαβούλευση με το Τμήμα Αλιείας αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έγινε καμία
συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος, που είναι η Αρμόδια Αρχή εφαρμογής του εθνικού
νόμου 153(Ι)/2003 της Φύσης και Άγιας Ζωής, ο οποίος εναρμονίζει την νομοθεσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία της
Φύσης 92/43/ΕΟΚ.
 Ως εκ τούτου το συγκεκριμένο περιστατικό έγινε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση
καταδεικνύοντας ότι, για κάποιους λόγους τα διάφορα Τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, δεν μπορούν να συντονιστούν, αφού συνεννοηθούν
ικανοποιητικά μεταξύ τους.
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Εκτεθειμένη μένει και η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού στη
γνωμοδότηση που απέστειλε σε αυτήν για την πρόταση δημιουργίας γηπέδου γκολφ και
παρεμφερών αναπτύξεων στην περιοχή της Λίμνης, αναφέρει ρητά στον όρο 5.1.3.1. β την
Διατήρηση υφιστάμενων δέντρων. Παρόλα αυτά ένα Κυβερνητικό Τμήμα χωρίς να διαβουλευτεί
με την Αρχή που εξέδωσε την γνωμάτευση, προχώρησε αυτοβούλως και αφαίρεσε υφιστάμενα
δέντρα που παραδοσιακά προφύλασσαν την παραλία από το φως.
 Σήμερα δεν υπάρχει κανένα Διαχειριστικό Σχέδιο σε ισχύ στην περιοχή, ώστε να μπορεί να
επικαλεστεί κανείς πρόνοιες μέσα από αυτό. Το 2008 ετοιμάστηκε Πρόταση Διαχείρισης της
Περιοχής, μετά από προκήρυξη του Τμήματος Περιβάλλοντος, αλλά ποτέ αυτή η πρόταση δεν
απέκτησε νομική ισχύ, όπως προνοεί το Άρθρο 15 του Νόμου 153(Ι)/2003 της Φύσης και της
Άγριας Ζωής.
 Μέχρι την ετοιμασία του Σχετικού Διαχειριστικού Σχεδίου, θα αναμέναμε ότι η όποια πράξη
διαχείρισης θα τύγχανε ενδελεχούς διαβούλευσης, τόσο με το Τμήμα Περιβάλλοντος, όσο με το
Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
 Με βάση τα πιο πάνω είναι φανερό ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα ανεπαρκούς
συντονισμού, συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ διάφορων κυβερνητικών Τμημάτων που
διαχειρίζονται θέματα φυσικών περιοχών.
Εισηγήσεις
- Το Ίδρυμά μας εισηγείται όπως γίνει άμεσα ένα ξεκαθάρισμα των ρόλων και αρμοδιοτήτων που
έχει το κάθε Τμήμα ανά περιοχή Natura 2000 και να διαμορφωθούν πρωτόκολλά επικοινωνίας
και δράσης, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Εισηγούμαστε, για λόγους διαφάνειας, όπως
αυτά δημοσιοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό.
- Να γίνουν άμεσα δράσεις, σε συνεννόηση και μετά από υποδείξεις από το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών, για διασφάλιση της φωτοσκίασης της περιοχής που απογυμνώθηκε, ώστε
να διασφαλιστεί ότι, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και δεν θα επηρεαστεί η φετινή
περίοδος ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε ένα
μήνα.
- Να εξευρεθεί τρόπος ώστε να υπάρχουν άτομα – επόπτες κατά την περίοδο εκκόλαψης, που
θα μελετούν τυχόν αποπροσανατολισμούς νεοσσών, λόγω αυξημένης φωτορύπανσης από τα
έργα ή και
- Τέλος εισηγούμαστε όπως το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
προβεί σε σχετική έρευνα, ώστε να ετοιμασθεί Έκθεση Γεγονότων και να διαφανεί για ποιo λόγο
ένα Τμήμα προέβη σε ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν είδη που διαχειρίζεται ένα άλλο Τμήμα
χωρίς πρώτα να διαβουλευτεί με αυτό.
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