Θέση Ιδρύματος Terra Cypria και Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου για τη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος
για την κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων μεταξύ των κοινοτήτων Τρούλλων, Αβδελλερού και Κελλιών
και οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν στις
επηρεαζόμενες ακριτικές κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας - Αρ. Φακ. 23.04.036.025-2019
Λεμεσός-Λευκωσία, 19 Ιουνίου 2019
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
 Ως κράτος μέλος της Ε.Ε. έχουμε ποσοτικούς στόχους τους οποίους πρέπει να καλύψουμε, σχετικά με την
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και αυτό είναι απόλυτα θεμιτό. Παρόλα αυτά η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση των ΑΠΕ
εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της γεωργίας μάς προβληματίζει ιδιαίτερα.
 Διερωτόμαστε γιατί η διασφάλιση της καλής γεωργικής γης, ενός από τα πολυτιμότερα κεφάλαια μας, δεν
αποτελεί προτεραιότητα για το κράτος και γιατί θυσιάζεται στο βωμό άλλων τύπων ανάπτυξης, ακόμη και αν
τέτοιες αναπτύξεις μπορούν να είναι σε γενικές γραμμές ευνοϊκές για το περιβάλλον. Τονίζουμε επίσης ότι με τη
σωστή διαχείριση, η γεωργική γη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ταμιευτήρα για εκπομπές CO2.
 Το Τμήμα Πολεοδομίας στη συνεδρία που διοργάνωσε στις 21/3/2019 παρουσίασε προσχέδιο Εγκυκλίου με
σκοπό την παροχή κατευθύνσεων για επιλογή κατάλληλων περιοχών/τεμαχίων για εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών Πάρκων. Οι Οργανισμοί μας εγείρουν το ερώτημα πότε θα οριστικοποιηθεί.
 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για τις ΑΠΕ για τα έτη 2021-2030, προσχέδιο του οποίου έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο
στις 24/2/2019. Tην περασμένη προγραμματική περίοδο (2010-2020) δεν υποβλήθηκε το ΕΣΔ για τις ΑΠΕ σε
Δέουσα Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και δεν ετοιμάστηκε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (παρότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη για αυτό από τη Γνωμάτευση του
Τμήματος Περιβάλλοντος με ημ. 26/9/2011 για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το ΕΣΔ).
Με γνώμονα τις επιπτώσεις που είχαν και συνεχίζουν να έχουν οι παραλείψεις αυτές, επιθυμούμε να τονίσουμε
την ανάγκη έγκαιρης ετοιμασίας αυτών των μελετών καθώς και της σχετικής ΣΜΠΕ από το Υπουργείο, με το
οποίο έχουμε ήδη επικοινωνήσει και επισημάνει τα πιο πάνω.
Εισηγήσεις
Το Ίδρυμα Terra Cypria και ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος εισηγούνται:
 η ενεργειακή στρατηγική της χώρας να δώσει περισσότερη έμφαση στην προώθηση μικρών φωτοβολταϊκών
συστημάτων σε ήδη δομημένες εκτάσεις όπως στις στέγες σπιτιών καθώς και σε στέγες βιομηχανιών.
 τα κτήρια των κυβερνητικών υπηρεσιών, τα δημόσια σχολεία και τα δημοτικά κτήρια να γίνουν πρότυπα μιας
ορθής ενεργειακής πολιτικής.
 να ετοιμαστούν έγκαιρα όλες οι αναγκαίες μελέτες (ΣΜΠΕ, Δέουσα Εκτίμηση και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ) που απαιτούνται για το ΕΣΔ για τις ΑΠΕ για τα έτη 2021-2030
από τα αρμόδια τμήματα.

