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Μήνυμα Γενικού Ελεγκτή  της Δημοκρατίας

Οι παραλίες της Κύπρου, παγκοσμίως γνωστές για την ομορφιά και καθαρότητά τους, αποτελούν ένα από
τα σημαντικότερα τουριστικά προϊόντα του τόπου μας και η διαχείρισή τους αποφέρει σημαντικά οφέλη
στην οικονομία μας. Πέραν της σημασίας τους για την οικονομία και την ψυχαγωγία, τόσο των τουριστών
που επισκέπτονται το νησί μας, όσο και των συμπολιτών μας, οι κυπριακές παραλίες αποτελούν σημαντικό
οικότοπο για αρκετά είδη χλωρίδας και πανίδας, ορισμένα από τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τη Διεθνή
Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) ως κινδυνεύοντα με εξαφάνιση, όπως η χελώνα καρέτα καρέτα, η
πράσινη χελώνα και η μεσογειακή φώκια (κρισίμως κινδυνεύον είδος) και το κρισίμως κινδυνεύον ενδημικό
φυτό Μαλκόλμια η νανώδης ποικ. η γυμνή (malcolmia nana var. glabra), του οποίου ο μοναδικός της πλη-
θυσμός στο νησί περιορίζεται σε μικρή έκταση εντός της περιοχής του δικτύου «Natura 2000».

Από την άλλη πλευρά, αυτή η ελκυστικότητα των κυπριακών παραλιών δημιουργεί, αναπόφευκτα, πιέσεις
ως προς την ανάπτυξή τους, η οποία είναι μεν αναμενόμενη, θα πρέπει όμως να ληφθούν μέτρα ώστε αυτή
να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει την αειφορία των παραλιών, ώστε να μην επέλθουν καταστροφικές,
μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε αυτές.

Η Υπηρεσία μας, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της ορθολογιστικής διαχείρισης των παραλιών, διεξή-
γαγε έλεγχο με στόχο να διαπιστώσει κατά πόσο οι αρμόδιοι φορείς λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα
για την προστασία, ανάδειξη και ορθολογιστική οικονομική και περιβαλλοντική διαχείρισή τους, στα πλαίσια
του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Επίσης, εξετάστηκε εάν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αντιμε-
τώπιση των κινδύνων που απειλούν τις παραλίες μας, καθώς και αν τυγχάνουν της δέουσας εκμετάλλευσης
οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για καλύτερη διαχείρισή τους.

Το φάσμα της διαχείρισης των παραλιών είναι πολύ μεγάλο και διέπεται από ένα μεγάλο αριθμό νομοθετη-
μάτων, ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών, καθώς και διεθνών συμβάσεων, τις οποίες έχει κυρώσει η
Κυπριακή Δημοκρατία. Αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο ένας έλεγχος να καλύψει όλες τις
πτυχές ενός τέτοιου πολύπλοκου θέματος, επικεντρωθήκαμε στους τομείς που κρίναμε ότι ο έλεγχός μας
θα προσέθετε την μεγαλύτερη αξία. Αυτό έγινε κατόπιν μελέτης και ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων
σημείων στη διαχείριση των παραλιών, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που υπάρχουν. Τα κύρια θέ-
ματα στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας αφορούν στην εποπτεία και οικονομική διαχείριση των παρα-
λιών από τις αρμόδιες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιβαλλοντική τους διαχείριση, με έμφαση στα
μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία παραλιών που είναι σημαντικοί οικότοποι για τις χελώνες, στις
επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ, στα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία των ακτών από τα απόβλητα σκαφών
αναψυχής, και σε θέματα γενικής διαχείρισης, όπως η προσβασιμότητα των παραλιών από άτομα με ανα-
πηρίες, τα μέτρα που λαμβάνονται για διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης και για καταπο-
λέμηση του ευτροφισμού και της διάβρωσης.

Η έκθεση αυτή αποτελεί τη σύνοψη ενός μεγάλου αριθμού ελέγχων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου. Για τη διενέργειά τους χρησιμοποιήθηκαν τόσο παραδοσιακές τεχνικές (αποστολή ερω-
τηματολογίου, διενέργεια επί τόπου επισκέψεων, συλλογή και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών), όσο
και πιο πρωτοποριακές, όπως η χρήση του ψηφιοποιημένου κτηματολογικού υπόβαθρου, επί του οποίου
τοποθετήθηκε η ΖΠΠ, σε συνδυασμό με δορυφορικές εικόνες, για τον εντοπισμό επεμβάσεων εντός της
ΖΠΠ. Τα πορίσματα των ελέγχων μας αποστάληκαν, μέσω επιστολών, στους εμπλεκόμενους φορείς, από
τους οποίους ζητήθηκαν απόψεις. Όλοι οι φορείς ανταποκρίθηκαν και τα σχόλιά τους ενσωματώθηκαν στο
κείμενο της έκθεσής μας, εκτός από το Υπουργείο Εσωτερικών (επιστολές μας ημερ. 5.6.2014 και 16.7.2014)
και το Κοινοτικό Συμβούλιο Άγιου Τύχωνα (επιστολή μας ημερ. 28.7.2014).

Θεωρούμε ότι η ενασχόλησή μας με το θέμα έχει ήδη ευαισθητοποιήσει την πολιτεία και χαιρετίζουμε τις
προσπάθειες που προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταγραφή όλων των παράνομων επεμ-
βάσεων στη ΖΠΠ, ευελπιστώντας ότι θα ληφθούν και τα προσήκοντα μέτρα. Επίσης, με ικανοποίηση διαπι-
στώσαμε ότι, κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων που εγείρονται με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι



ανησυχίες και διαπιστώσεις μας έτυχαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, θετικής αντιμετώπισης και επέφε-
ραν τον προσδοκώμενο προβληματισμό. Προσδοκούμε ότι η έκθεσή μας θα συμβάλει στη βελτίωση της
διαχείρισης των παραλιών μας και στην περαιτέρω ανάδειξή τους, με τρόπο που να διασφαλίζει την αειφο-
ρία τους για τις επόμενες γενεές. 

Η Υπηρεσία μας ευχαριστεί τους αξιωματούχους και λειτουργούς όλων των Κυβερνητικών Τμημάτων και
Υπηρεσιών, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων εμπλεκομένων φορέων, που ανταποκρίθηκαν με προ-
θυμία στα ερωτήματα που τους θέσαμε και συνεργάστηκαν εποικοδομητικά στην παροχή όλων των στοι-
χείων που ήταν αναγκαία για την παρούσα έκθεση.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το επαγγελματισμό τους και για το
ζήλο στην πραγματοποίηση του διαχειριστικού αυτού ελέγχου. Τον γενικό συντονισμό είχε ο Ανώτερος
Πρώτος Ελεγκτής κ. Άκης Κίκας, και στην ομάδα διενέργειας του ελέγχου και ετοιμασίας της παρούσας έκ-
θεσης συμμετείχαν επίσης οι Λειτουργοί Ελέγχου Μαρκέλλα Κουκκουλλή και Αναστασία Νεοκλέους. Τους
ευχαριστώ, όπως και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας που συνέδραμε την προσπάθεια αυτή.

Δρ. Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Λευκωσία, 12 Σεπτεμβρίου 2014



1

Σύνοψη

Τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου είναι:

Εποπτεία παραλιών

• Η ΚΕΠ δεν είναι σε θέση να ασκεί επαρκή εποπτεία στις παραλίες.

• Η διαχείριση των παραλιών από ορισμένες Τοπικές Αρχές γίνεται χωρίς να υπάρχουν εγκεκριμένα
σχέδια χρήσης παραλίας από την ΚΕΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρέχεται μεγαλύτερος αριθμός
υπηρεσιών από αυτόν που ορίζει το σχέδιο χρήσης παραλίας.

• Οι ΤΕΠ υπολειτουργούν και οι αποφάσεις για αναθεωρήσεις/διαφοροποιήσεις των σχεδίων χρήσης
παραλίας λαμβάνονται μόνο από τα εκάστοτε Συμβούλια των Τοπικών Αρχών. 

• Οι Κανονισμοί που καθορίζουν τα τέλη άδειας για παροχή υπηρεσιών/ διευκολύνσεων από τους ιδιώ-
τες χρήζουν αναθεώρησης, λόγω πρόσφατων τροποποιήσεων στη νομοθεσία.

• Δεν ασκείται εποπτεία στην τιμολόγηση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχονται στο
κοινό. 

• Η κατανομή αμμοφυλάκων στις Επαρχιακές Διοικήσεις είναι ανομοιόμορφη, ενώ δεν τηρείται, από
τους αμμοφύλακες όλων των Επαρχιακών Διοικήσεων, σχετικό μητρώο, με τις επιθεωρήσεις που διε-
νεργούν και τα αποτελέσματά τους. 

• Ορισμένες Τοπικές Αρχές δεν ανέθεσαν καθήκοντα του επιθεωρητή παραλίας σε οποιοδήποτε πρό-
σωπο. 

• Η επιτήρηση της παροχής υπηρεσιών, που διενεργείται από τους επιθεωρητές παραλιών, είναι ανε-
παρκής, αφού οι επιθεωρήσεις δεν διενεργούνται πάνω σε τακτική βάση και μόνο σε δύο περιπτώσεις
Τοπικών Αρχών επιβλήθηκαν πρόστιμα ή λήφθηκαν μέτρα κατά των παρανομούντων.

Οικονομική διαχείριση παραλιών

• Διαφαίνεται ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ορθολογιστική διαχείριση των παραλιών από την
ίδια την Τοπική Αρχή αποφέρει περισσότερα έσοδα, κάτι που φαίνεται να είναι απόρροια του γεγο-
νότος ότι η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Είναι εισή-
γηση μας ότι για να καταστεί πιο προσοδοφόρα η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει τάχιστα
να υπάρξουν ανταγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς πλη-
ροφόρησης στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ώστε να αντιληφθούν ορθά τις προοπτικές
κερδοφορίας της κάθε παραλίας. Λόγω της μικρής κεφαλαιουχικής δαπάνης που απαιτεί η διαχείριση
μιας παραλίας, οι συμβάσεις ανάθεσης στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει, για τα πρώτα χρόνια τουλά-
χιστον, μέχρι να αποκτηθούν περισσότερες εμπειρίες και διαμορφωθεί πιο αξιόπιστη βάση δεδομέ-
νων, να έχουν μικρή σχετική διάρκεια, που δεν θα υπερβαίνει τα 2 έτη. Στις περιπτώσεις που σήμερα
εφαρμόζεται η εξ’ ιδίων διαχείριση των παραλιών, θα πρέπει αυτή σταδιακά να εμπλουτίζεται με την
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας και μόνο εφόσον οι
τιμές ενοικίου που θα προσφέρονται θα οδηγούν σε μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση. 

• Το τουριστικό προϊόν που παρέχεται στις παραλίες παραμένει εποχικό, αφού οι υπηρεσίες των πα-
ραλιών παρέχονται μόνο κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

• Με βάση πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, οι άδειες που εκδόθηκαν για παροχή υπηρεσιών
και διευκολύνσεων λήγουν στις 31.10.2014, και στις περιπτώσεις όπου οι οικείες Τοπικές Αρχές απο-
φασίσουν να μην παρέχουν οι ίδιες υπηρεσίες στις παραλίες τους, θα πρέπει να προωθηθούν έγκαιρα
ενέργειες για προκήρυξη προσφορών.



• Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013
δημιουργούν διάκριση προς όφελος των υφιστάμενων παροχέων διευκολύνσεων της κάθε θαλάσ-
σιας περιοχής και αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

• Σε έξι παραλίες που βρίσκονται σε κρατικό δάσος παρέχονται υπηρεσίες χωρίς την εξασφάλιση σχε-
τικής έγκρισης από το Τμήμα Δασών. 

• Διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη διαδικασία αδειοδότησης της παροχής υπηρεσιών από τις οικείες Το-
πικές Αρχές π.χ. παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες χωρίς άδεια, έκδοση άδειας με καθυστέρηση, ανο-
μοιομορφία στην τιμολόγηση των δικαιούχων.

• Διαπιστώθηκε ότι, για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικά τεμάχια γης, που εμπίπτουν εντός της ΖΠΠ,
δεν εκδίδονται, σε όλες τις περιπτώσεις, άδειες από τις οικείες Τοπικές Αρχές.

• Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια από τον καθορισμό των ανωτάτων και κατωτάτων
ορίων, για την έκδοση αδειών παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων, στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, οι Τοπικές Αρχές, εξακολουθούν να επιβάλλουν τέλη τα οποία δεν συνάδουν με τα σημερινά δε-
δομένα.

• Εντοπίστηκε περίπτωση Τοπικής Αρχής όπου δεν ακολουθείται ομοιόμορφη πολιτική τιμολόγησης
των αδειούχων. Επίσης, παρατηρήθηκε ανομοιομορφία στον τρόπο έκδοσης/ανανέωσης αδειών με-
ταξύ των Τοπικών Αρχών.

• Από την επαλήθευση του ποσού μετρητών που τηρούν στα ταμεία τους οι εισπράκτορες των Τοπικών
Αρχών, εντοπίστηκαν περιπτώσεις πλεονάσματος, λόγω, όπως μας αναφέρθηκε, της τήρησης δικών
τους χρηματικών ποσών μαζί με τις εισπράξεις. 

Περιβαλλοντική διαχείριση παραλιών

• Δεν έχει καταρτιστεί εθνικός κατάλογος με όλα τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας
καθώς και τους οικότοπους, παρόλο που αυτό αποτελεί υποχρέωση της Κύπρου, βάσει του Πρωτο-
κόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο. 

• Τα προγράμματα παρακολούθησης που εφαρμόζονται από το ΤΑΘΕ για τα είδη που χαρακτηρίζονται
διεθνώς ως κινδυνεύοντα, δεν έχουν περιληφθεί σε επίσημα πρωτόκολλα ή σχέδια δράσης για την
προστασία τους ως απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας πανίδας.

• Σύμφωνα με την εξαετή έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, η κατάσταση δια-
τήρησης της πράσινης χελώνας και της μεσογειακής φώκιας αξιολογείται ως «κακή» και «ανεπαρκής»,
με την τάση που παρουσιάζει η κατάσταση διατήρησης του είδους να περιγράφεται ως «βελτιωτική»
για την πράσινη χελώνα και «σταθερή» για τη μεσογειακή φώκια. 

• Το Σχέδιο Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων υλοποιείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το ΤΑΘΕ
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό θα μεταφερθεί σταδιακά και
στο κράτος.

• Παρά την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για τις πλείστες παράκτιες περιοχές που περιλήφθηκαν
στο δίκτυο «Natura 2000», σε καμία περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική γνωστοποίηση, με
την οποία να ορίζεται η περιοχή ως ΕΖΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

• Για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» έχουν ετοιμαστεί Σχέδια Διαχεί-
ρισης, με εξαίρεση τρεις περιοχές. Ωστόσο, για καμία από αυτές τις περιοχές δεν έχει εκδοθεί σχετικό
Διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 153(Ι)/2003. 

• Σε προειδοποιητική επιστολή της, για παράβαση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας
βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η ΕΕ επισημαίνει την έλλειψη λήψης των αναγκαίων
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μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προ-
στασίας των θαλασσίων χελώνων Caretta caretta και πράσινης χελώνας στην περιοχή του κόλπου
της Χρυσοχούς.

• Έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός ιδιωτικής εταιρείας για δημιουργία γηπέδου γκολφ, που επεκτείνεται
μερικώς εντός του δικτύου «Natura 2000» στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά», κατά παράβαση των όρων
της εξαγγελθείσας πολιτικής για δημιουργία γηπέδων γκολφ, σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές
ωοτοκίας χελώνων στην Κύπρο. Σε σχετική Γνωμάτευσή της, η Περιβαλλοντική Αρχή παραδέχεται
την μη λήψη επαρκών μέτρων για ικανοποίηση των βασικών αρχών πρόληψης και προφύλαξης σε
σχέση με την προστασία περιβάλλοντος. Στην ίδια περιοχή, κατασκευάστηκε, κατόπιν απαίτησης
του ΤΠΟ, μπροστά από υφιστάμενο συγκρότημα επαύλεων, πεζόδρομος πλάτους έξι μέτρων, που
επέφερε την ισοπέδωση αμμοθινικών σχηματισμών και την καταστροφή ενός σημαντικού μέρους
του τόπου αναπαραγωγής των χελώνων. Η ΕΕ έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για τα θέ-
ματα αυτά, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των διατάξεων
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

• Η ικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει περιστατικά ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος
από ενδεχόμενο ατύχημα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων στην απο-
κλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου παρουσιάζεται σημαντικά περιορισμένη.

Επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ

• Η ΖΠΠ καθορίστηκε πριν από αρκετά χρόνια και δεν έτυχε αναπροσαρμογής ώστε να ληφθούν
υπόψη οι αλλοιώσεις που επήλθαν στην ακτογραμμή, κυρίως λόγω διάβρωσης. Λόγω των πιο πάνω,
η ΖΠΠ σε ορισμένα σημεία βρίσκεται εντός της θάλασσας.  Επίσης, ο ορισμός της δεν συνάδει με το
σχετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το οποίο έχει επικυρωθεί από την ΕΕ.

• Δεν μας δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκε η
ΖΠΠ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στο πλάτος της και με
συγκεκριμένες περιοχές, όπου η ΖΠΠ φαίνεται να παρακάμπτει συγκεκριμένα τεμάχια γης.

• Παραχωρούνται αρκετές χαλαρώσεις για ανέγερση οικοδομής ή κατασκευάσματος εντός της ΖΠΠ
και σε περίπτωση εντοπισμού παράνομης επέμβασης ή μη συμμόρφωσης στους όρους της παρα-
χωρηθείσας χαλάρωσης, δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για αποκατάσταση της παρανο-
μίας. Ως αποτέλεσμα, η επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία, σε σχέση με τον καθορισμό της
ΖΠΠ (προστασία ή διατήρηση του χαρακτήρα και ανέσεων της παραλίας ή η προσέγγισή της από το
κοινό) τίθεται υπό αμφισβήτηση.

• Η τεκμηρίωση, από την αρμόδια Αρχή, της εξαιρετικής σημασίας και των λόγων δημοσίου συμφέ-
ροντος, που να δικαιολογεί τη χορήγηση χαλάρωσης είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις που ελέγ-
ξαμε, ανεπαρκής.

• Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή στις περιπτώσεις εκ των υστέρων υποβολής αιτήσεων για εξασφάλιση
των απαιτούμενων εγκρίσεων για επεμβάσεις στη ΖΠΠ, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ανέγερ-
σης ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, αφού αντί να τιμωρούνται οι παρανομούντες, τους παρέχεται εκ των
υστέρων κάλυψη.

• Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή, από την αρμόδια Αρχή, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι όροι
που επιβλήθηκαν με τη χαλάρωση ή την άδεια πολεοδομίας και οικοδομής.

• Εντοπίστηκαν κατασκευές εντός της ΖΠΠ, ακόμα και σε κρατικά τεμάχια γης τα οποία δεν ήταν εκμι-
σθωμένα, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καν αίτημα για εξασφάλιση σχετικής χαλάρωσης από το
Υπουργικό Συμβούλιο και συνεπώς είναι παράνομες. 
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• Δεν διενεργείται σε συστηματική βάση, από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καταγραφή των παρά-
νομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ, ούτως ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για αποκατάσταση
της νομιμότητας.

• Εντοπίστηκαν περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων εντός της θαλάσσιας ζώνης, οι οποίες ήταν σε
γνώση των αρμοδίων, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα κατά των παρανομούντων.

• Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων που επισυνάπτονται στις αιτήσεις για εξασφάλιση χαλάρωσης και
πολεοδομικής άδειας, δεν είναι επικαιροποιημένοι.

• Δεν ζητείται πάντα η σύσταση του ΤΔΕ πριν την παραχώρηση έγκρισης, από τις Επαρχιακές Διοική-
σεις, για μετακίνηση άμμου από παραλία.

• Σύμφωνα με τις Επαρχιακές Διοικήσεις, οι περισσότερες επεμβάσεις που εντοπίστηκαν εντός της θα-
λάσσιας ζώνης αφορούν κατασκευές προβόλων, οι οποίες χρονολογούνται από προηγούμενες δε-
καετίες.

Απόβλητα σκαφών αναψυχής

• Διαπιστώθηκε επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Έπαρχου και Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων,
όσον αφορά στην απαγόρευση απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα.

• Το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων των σκαφών τυγχάνει χειρισμού από αριθμό φορέων, χωρίς
να έχει καθοριστεί κεντρικός συντονιστικός φορέας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε νομοθετικό κενό ανα-
φορικά με την άσκηση ελέγχου της διάθεσης αποβλήτων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των σκα-
φών που προσδένουν σε αποβάθρες.

• Δεν διενεργούνται επαρκείς έκτακτες επιθεωρήσεις σκαφών από το ΤΕΝ σχετικά με τη διαχείριση
αποβλήτων, ενώ δεν επιβλήθηκε σε καμία περίπτωση διοικητικό πρόστιμο.

• Διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ των μητρώων των εμπλεκομένων Τμημάτων, που καταδεικνύουν
ότι ο αρμόδιος φορέας δεν ενημερώνεται, σε όλες τις περιπτώσεις, αναφορικά με τα σκάφη ακτο-
τουρισμού που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια, με αποτέλεσμα να μην ασκείται έλεγχος ανα-
φορικά με τη διάθεση των λυμάτων τους. 

• Οι περιπτώσεις μη παράδοσης λυμάτων από σκάφη στις διευκολύνσεις των αλιευτικών καταφυγίων
τυγχάνουν διερεύνησης, ωστόσο οι λόγοι μη παράδοσης λυμάτων δεν τεκμηριώνονται.

• Το ΤΕΝ δεν τηρεί επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με το μέγεθος των δεξαμενών κατακράτησης
λυμάτων των σκαφών.

• Σκάφη χωρητικότητας κάτω των 12 επιβατών δεν υποχρεούνται, βάσει της νομοθεσίας, να παραδί-
δουν λύματα στις σχετικές διευκολύνσεις των μαρίνων, καθώς τα σκάφη αυτά δύνανται, βάσει της
Σύμβασης MARPOL, να απορρίπτουν διασπασμένα λύματα σε απόσταση πέραν των τριών ναυτικών
μιλίων από την ακτή. Η τήρηση της πιο πάνω πρόνοιας είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί.

• Τα σκάφη που προσδένουν στην αποβάθρα του Πρωταρά δεν καταβάλλουν οποιοδήποτε τέλος, ενώ
η διαχείριση των αποβλήτων τους, καθώς και αριθμού σκαφών που αγκυροβολούν στην περιοχή
«Νησιά», δεν φαίνεται να παρακολουθείται από κανένα φορέα. 

Γενικά θέματα

• Η διαχείριση των παραλιών διέπεται από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετημάτων, τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται κατακερματισμός αρμοδιο-
τήτων σε διάφορους φορείς, χωρίς να υπάρχει συντονιστικός μηχανισμός. Η μη ύπαρξη εθνικής στρα-
τηγικής για τη διαχείριση των παραλιών δυσχεραίνει περαιτέρω την κατάσταση, αφού πολλές φορές

4



υπάρχουν αντικρουόμενοι στόχοι μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Διαπιστώθηκαν επίσης νομο-
θετικά κενά και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

• Οι καθορισμένες "περιοχές λουομένων" δεν συνάδουν απόλυτα με τις "περιοχές νερών κολύμβησης",
με αποτέλεσμα, σε παραλίες στις οποίες αναμένεται μεγάλος αριθμός λουομένων να μην έχουν το-
ποθετηθεί σημαντήρες για την ασφάλειά τους.

• Δεν έχει καθοριστεί ενιαία εθνική στρατηγική για τη διαχείριση των παραλιών στην Κύπρο. Με σκοπό
την κατάρτιση προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, το Τμήμα Περι-
βάλλοντος εφάρμοσε το Πρόγραμμα Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών CAMP-Cyprus, ως την εθνική
στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών. Οι εισηγήσεις του προγράμ-
ματος δεν εφαρμόστηκαν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

• Παρά το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της
Μεσογείου έχει κυρωθεί από την ΕΕ, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κύρωσή του, λόγω
ασυμβατότητας των διατάξεών του με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, σε σχέση με την
έκταση απαγόρευσης ανέγερσης οικοδομών. 

• Κατά την περίοδο 1963-2008, οι ακτές της Κύπρου υπέστηκαν διάβρωση συνολικής έκτασης 2,2 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων, λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων και φυσικών φαινομένων. Ειδικότερα,
η ακτογραμμή της Κύπρου έχει υποστεί, κατά την περίοδο 1963-2008, μέση διάβρωση 14,0 μέτρων
(μέγιστη διάβρωση 260 μέτρα και ελάχιστη 3,5 μέτρα), σε μέτωπο συνολικού μήκους 92.338 μέτρων,
δηλαδή σε ποσοστό 19,8% της ακτογραμμής.  Ωστόσο, δεν έχει διενεργηθεί μελέτη αξιολόγησης κιν-
δύνου σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές της Κύπρου που εκτίθενται στα φαινόμενα της διάβρωσης
και της βύθισης.

• Το ΤΔΕ δεν προέβη σε αξιολόγηση των παράνομων έργων θωράκισης των ακτών που εντοπίστηκαν,
με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες ετοιμάστηκαν μελέτες προστασίας των ακτών, ούτε ετοιμά-
στηκαν εκθέσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των έργων προστασίας της ακτής που κα-
τασκευάστηκαν.

• Η κατασκευή υδατοφρακτών ελαχιστοποιεί την μεταφορά ιζημάτων προς τη θάλασσα από ποταμούς,
συντείνοντας στο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών, πρόβλημα που ενδεχομένως να μπορεί να
αντιμετωπιστεί με την κατασκευή προ-φραγμάτων για την παγίδευση ιζημάτων ανάντη των κυρίων
φραγμάτων και τη χρήση τους για τροφοδοσία των παραλιών.

• Μόνο 37 παραλίες στην Κύπρο είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπηρίες, εκ των οποίων οι 25 πα-
ρέχουν μόνο μερική πρόσβαση μέχρι ενός σημείου στην παραλία. Η υλοποίηση της υπόδειξης της
ΚΕΠ, προς τις Τοπικές Αρχές, η οποία έγινε κατόπιν σύστασης της Επιτρόπου Διοικήσεως, για εγκα-
τάσταση υποδομής προσβασιμότητας σε μία τουλάχιστον από τις παραλίες τους, δεν έτυχε παρακο-
λούθησης.

• Σε αρκετές παραλίες δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, ενώ η περίοδος εργοδότησης ναυαγοσωστών
και το ωράριο εργασίας τους παρουσιάζει διακυμάνσεις, ανάλογα με την Τοπική Αρχή και την παρα-
λία.

• Το φαινόμενο του ευτροφισμού πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο γύρω στο 1990, με περιοδικές εξάρ-
σεις που αργότερα επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένο κλειστό κόλπο στην περιοχή της Αγίας Νάπας,
οι συνθήκες στον οποίο φαίνεται να ευνοούν την εμφάνιση του φαινομένου. Τα τελευταία χρόνια, η
οχληρία που προκαλείται γίνεται εντονότερη με κάθε επανεμφάνιση του φαινομένου.
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Σκοπός ελέγχου

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραλιών για τη χώρα μας, τόσο ως ενός από τα κυριότερα τουριστικά
προϊόντα και χώρους αναψυχής για τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες του τόπου μας, όσο και ως οι-
κοτόπων για διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας, η Υπηρεσία μας διεξήγαγε έλεγχο με στόχο την αξιολό-
γηση της διαχείρισής τους. Αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο ένας έλεγχος να καλύψει όλες
τις πτυχές ενός τέτοιου πολύπλοκου θέματος, επικεντρωθήκαμε στους τομείς που κρίναμε ότι ο έλεγχός
μας θα προσέθετε τη μεγαλύτερη αξία. Αυτό έγινε κατόπιν μελέτης και ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων
σημείων στη διαχείριση των παραλιών, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που υπάρχουν, όπως παρου-
σιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Δυνατά Σημεία Ευκαιρίες

➢ Εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. ➢ Αύξηση εσόδων Τοπικών Αρχών από την
➢ Ομορφιά, ποικιλία και σύγχρονη υποδομή. ορθολογιστική διαχείριση των παραλιών.
➢ Ασφαλή νερά κολύμβησης, με δυνατότητα ➢ Επέκταση τουριστικού προϊόντος, π.χ. με

απόλαυσης για σχεδόν όλο τον χρόνο. την εισχώρηση στις αγορές χειμερινού,
➢ Οικότοποι για σημαντικά/κινδυνεύοντα οικολογικού και προσβάσιμου από ομάδες

είδη θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας. εμποδιζόμενων ατόμων τουρισμού.
➢ Ορθολογιστική ανάπτυξη και διαχείριση

των παραλιών μέσω της κατάρτισης
αειφόρου εθνικής στρατηγικής.

Αδύνατα Σημεία Απειλές

➢ Υπερεκμετάλλευση αρκετών παραλιών. ➢ Υπερβολικές πιέσεις για ανάπτυξη.
➢ Απουσία εθνικής στρατηγικής για τη ➢ Διάβρωση ακτών.

διαχείριση και αξιοποίηση των παραλιών. ➢ Εξάπλωση του φαινομένου του 
➢ Έλλειψη εποπτείας διαχείρισης ευτροφισμού.

παραλιών. ➢ Υποβάθμιση παράκτιων 
➢ Ελλείψεις στα μέτρα προστασίας των οικοσυστημάτων.

θαλάσσιων χελώνων. ➢ Πιθανότητα θαλάσσιας ρύπανσης 
➢ Πολυπλοκότητα νομικού πλαισίου, κατά την εξόρυξη υδρογονανθράκων 

νομοθετικά κενά και ασάφειες, στην κυπριακή αποκλειστική 
επικαλύψεις και κατακερματισμός οικονομική ζώνη.
αρμοδιοτήτων.

➢ Περιορισμένοι δημόσιοι πόροι.

Τα κύρια θέματα στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας αφορούν στην εποπτεία και οικονομική διαχείριση
των παραλιών από τις αρμόδιες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην περιβαλλοντική τους διαχείριση, με
έμφαση στα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία παραλιών που είναι σημαντικοί οικότοποι για τις
χελώνες, στις επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ, στα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία των ακτών από τα
απόβλητα σκαφών αναψυχής, και σε θέματα γενικής διαχείρισης, όπως η προσβασιμότητα των παραλιών
από άτομα με αναπηρίες, τα μέτρα που λαμβάνονται για διασφάλιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης
και για καταπολέμηση του ευτροφισμού και της διάβρωσης.
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Λόγω της ευρύτητας του φάσματος του αντικειμένου, που θα ήταν πρακτικά αδύνατο να καλυφθεί στην
ολότητά του από ένα και μόνο έλεγχο, εστιάσαμε την προσοχή μας στην αξιολόγηση της οικονομικής (πα-
ροχή διευκολύνσεων/υπηρεσιών) και περιβαλλοντικής διαχείρισης (οι παραλίες ως οικότοπος και η αντι-
μετώπιση της διάβρωσής τους), εξετάζοντας παράλληλα θέματα παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ
και της θαλάσσιας ζώνης.

Μεθοδολογία ελέγχου

Ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία μας εκτενές ερωτηματολόγιο, που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων διαχεί-
ρισης των παραλιών, το οποίο αποστάληκε σε όλες τις 35 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (11 Δήμους και 24
Κοινοτικά Συμβούλια) οι οποίες διαθέτουν εντός των ορίων τους παραλίες που χρησιμοποιούνται ως νερά
κολύμβησης. Ανταποκρίθηκαν όλοι οι Δήμοι (100%) και 21 Κοινοτικά Συμβούλια (88%), όπως παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Α της έκθεσής μας. Οι απαντήσεις επιβεβαιώθηκαν δειγματοληπτικά από επιτόπιες
επισκέψεις και από ανταλλαγή αλληλογραφίας, σε περιορισμένο αριθμό Δήμων και σε ένα Κοινοτικό Συμβού-
λιο. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επί τόπου αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε αριθμό παραλιών. Αναφορικά με τον
έλεγχο επεμβάσεων σε παραλίες, επιλέχθηκε δείγμα από επεμβάσεις, όπως εμφανίζονται σε δορυφορικές
φωτογραφίες, οι οποίες τοποθετήθηκαν, από το ΤΚΧ, επί του ψηφιοποιημένου κτηματολογικού υπόβαθρου,
στο οποίο εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, η ακτογραμμή, η ΖΠΠ, και οι περιοχές του δικτύου «Natura 2000».

Πληροφορίες συλλέχθηκαν επίσης μέσω της επισκόπησης σχετικών εγγράφων, μελετών και αεροφωτογρα-
φιών, και προσωπικών συνεντεύξεων των αρμόδιων λειτουργών των Τμημάτων/εμπλεκόμενων φορέων
που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β.

Θεσμικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), η «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός από-
στασης όχι μεγαλύτερης των 100 υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός
Εσωτερικών ήθελε καθορίσει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Η διαχείριση των παραλιών διέπεται από ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο φάσμα Ευρωπαϊκών Οδηγιών,
Ανακοινώσεων και Συστάσεων, από διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και από
μια σειρά εθνικών νομοθετημάτων και Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου. Εκείνα που κρίθηκαν ως ση-
μαντικά για τους σκοπούς του ελέγχου μας παρατίθενται στο Παράρτημα Γ της έκθεσής μας. Τονίζεται ότι,
ο έλεγχος συμμόρφωσης με όλες τις πρόνοιες και διατάξεις των πιο πάνω ήταν πρακτικά αδύνατος, και επι-
κεντρώθηκε στις διατάξεις που κρίθηκαν σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος ελέγχου.

Ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων νομοθετημάτων και αρμόδιων φορέων, παρατηρείται κατακερματισμός
των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση των παραλιών και των ακτών, ο οποίος δεν επιτρέπει αποτε-
λεσματικό συντονισμό ενεργειών και τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής και πολιτικών στον τομέα αυτό
και δυσχεραίνει τον έλεγχο και την παρακολούθησή τους.

Κύριες επισημάνσεις

Λόγω των πολυάριθμων νομοθετημάτων και αρ-

μόδιων φορέων, παρατηρείται κατακερματισμός

αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση των

παραλιών, ο οποίος δεν επιτρέπει αποτελεσμα-

τικό συντονισμό ενεργειών, δυσχεραίνοντας τον

έλεγχο και την παρακολούθησή τους. Διαπιστώ-

νονται παράλληλα επικαλύψεις αρμοδιοτήτων

σε επιμέρους τομείς, καθώς και νομοθετικά κενά.

Εισηγήσεις

Προώθηση, το συντομότερο, ενεργειών για εκ-

συγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας, τη δια-

μόρφωση ενιαίας στρατηγικής και τη θέσπιση

φορέων παρακολούθησης για το θέμα της διαχεί-

ρισης των παραλιών.
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““Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον,
ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον,

ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.”

Ηράκλειτος



1   Εποπτεία παραλιών

Σκοπός ελέγχου: Αξιολόγηση της εποπτείας παραλιών και ο ρόλος που ασκούν οι διάφοροι εμπλεκόμενοι
φορείς, δηλαδή η ΚΕΠ, οι Επαρχιακές Διοικήσεις και οι Τοπικές Αρχές.

1.1   Λειτουργία της ΚΕΠ και των ΤΕΠ και εφαρμογή των σχεδίων χρήσης παραλίας.

Η ΤΕΠ, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της οικείας Αρχής ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, και από
επτά μέλη, που εκπροσωπούν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι υπεύθυνη για την ετοιμασία του
σχεδίου χρήσης παραλιών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Ζ του περί Προστασίας της Παραλίας
Νόμου (Κεφ. 59), για όλες τις παραλίες λουομένων εφαρμόζεται σχέδιο χρήσης της παραλίας, όπως αυτές
καθορίζονται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θα-
λάσση Νόμου. Στο σχέδιο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα σημεία της παραλιακής κρατικής γης στα οποία
μπορούν να τοποθετούνται κρεβάτια θάλασσας και ομπρέλες για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, καθώς και
άκατοι και είδη θαλάσσιων αθλημάτων για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων, και να δημιουργούνται προ-
σβάσεις για διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες. 

Το σχέδιο χρήσης υποβάλλεται, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), για έγκριση,
στην ΚΕΠ, της οποίας κύρια αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος της ετοιμασίας του σχεδίου χρήσης από τις ΤΕΠ
και της εφαρμογής του από μέρους των Τοπικών Αρχών. Η ΚΕΠ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης
Δήμων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, και από δώδεκα μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τα εμπλεκόμενα
Υπουργεία, Τμήματα και Οργανισμούς.
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Κύριες επισημάνσεις

Η ΚΕΠ δεν είναι σε θέση να ασκεί επαρκή επο-

πτεία στις παραλίες.

Η διαχείριση των παραλιών από ορισμένες Τοπι-

κές Αρχές γίνεται χωρίς να υπάρχουν εγκεκρι-

μένα σχέδια χρήσης παραλίας από την ΚΕΠ, ενώ

σε άλλες περιπτώσεις παρέχεται μεγαλύτερος

αριθμός υπηρεσιών από αυτόν που ορίζει το

σχέδιο χρήσης παραλίας.

Οι ΤΕΠ υπολειτουργούν και οι αποφάσεις για

αναθεωρήσεις/ διαφοροποιήσεις των σχεδίων

χρήσης παραλίας λαμβάνονται από τα εκάστοτε

Συμβούλια των Τοπικών Αρχών. 

Οι Κανονισμοί που καθορίζουν τα τέλη άδειας

για παροχή υπηρεσιών/ διευκολύνσεων από

τους ιδιώτες χρήζουν αναθεώρησης λόγω πρό-

σφατων τροποποιήσεων στη νομοθεσία.

Δεν ασκείται εποπτεία στην τιμολόγηση των

υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχονται

στο κοινό. 

Εισηγήσεις

Η ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, πρέπει να προωθήσει ενέργειες ώστε να κα-

ταστεί εφικτή η διενέργεια ελέγχου σε όλες τις

περιοχές λουομένων που παρέχονται υπηρεσίες

και διευκολύνσεις. Επίσης, το Υπουργείο Εσωτε-

ρικών πρέπει να προβεί σε αναθεώρηση της

ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία

της ΚΕΠ.

Η ΚΕΠ πρέπει να προβεί σε υποδείξεις προς τις

Τοπικές Αρχές για να ετοιμάσουν και να υποβά-

λουν, για έγκριση, εκ νέου ή επικαιροποιημένα

σχέδια χρήσης για όλες τις παραλίες στις οποίες

παρέχονται υπηρεσίες ή/και διευκολύνσεις.

Λήψη μέτρων ώστε οι ΤΕΠ να ασκούν αποτελε-

σματικά τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τη

νομοθεσία.

Πρέπει να προωθηθεί, το συντομότερο, η αναθε-

ώρηση/τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών.

Η ΚΕΠ θα πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγ-

χους στις χρεώσεις που παρέχονται οι υπηρεσίες

και οι διευκολύνσεις στο κοινό.
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Το σχέδιο χρήσης κοινοποιείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για ενημέρωση, δημοσιεύεται,
στη συνέχεια, σχετική Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όταν καταστεί τελικό,
διαβιβάζεται στην οικεία Τοπική Αρχή για εφαρμογή. 

Για σκοπούς εξακρίβωσης της αποτελεσματικής λειτουργίας της ΚΕΠ και των ΤΕΠ και της εφαρμογής των
σχεδίων χρήσης από τις Τοπικές αρχές, διενεργήθηκαν τα ακόλουθα:

(1) Ζητήθηκαν, από την ΚΕΠ, για ένα δείγμα Τοπικών Αρχών, στοιχεία αναφορικά με τη διαδικασία ετοιμα-
σίας, υποβολής και έγκρισης του σχεδίου χρήσης παραλίας καθώς και του ελέγχου που διενεργήθηκε,
από την ΚΕΠ, για την εφαρμογή του.

(2) Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία των Επιτροπών Παραλιών των Δήμων Αγίας Νάπας,
Σωτήρας, Λάρνακας και Πέγειας.

(3) Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στις παραλίες «Βαθιά Γωνιά» και «Νησί» στην Αγία Νάπα,
στην παραλία «Fig Τree» στο Παραλίμνι και στην παραλία «Αγία Θέκλα» στη Σωτήρα, για σκοπούς ελέγ-
χου της εφαρμογής του σχεδίου στις εν λόγω παραλίες. Επιπρόσθετα, διενεργήσαμε έλεγχο της εφαρ-
μογής του σχεδίου στις παραλίες «Φοινικούδες» στη Λάρνακα και «Ακτή Ολυμπίων Α και Β» στη Λεμεσό,
βάσει στοιχείων που μας υπέβαλαν οι υπό αναφορά Τοπικές Αρχές, καθώς και από επισκόπηση δορυ-
φορικών φωτογραφιών των παραλιών.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

(α) Εποπτικός ρόλος της ΚΕΠ. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμφωνα με τον Νόμο, η ΚΕΠ έχει την ευ-
θύνη εποπτείας για την εφαρμογή των σχεδίων χρήσης της παραλίας και των σχετικών με αυτά απο-
φάσεών της από τις Τοπικές Αρχές. Είναι επίσης υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για την έκδοση
καθοδηγητικών οδηγιών προς τις ΤΕΠ, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμο-
γής του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και για την υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών για θέματα σχετιζόμενα με τον υπό αναφορά Νόμο. Η νομοθεσία προνοεί επίσης για τη
δυνατότητα της ΚΕΠ, να επιβάλει σε Τοπικές Αρχές, χρηματική ποινή ή να απαιτήσει από αυτές να προ-
βούν σε διορθωτικές ενέργειες, μέσα σε τακτή προθεσμία, εάν διαπιστώσει ότι αμελούν ή παραλείπουν
να εφαρμόσουν οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας
αυτής, η αμέλεια ή παράλειψη συνεχίζεται, τότε η ΚΕΠ έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από αυτές όλες
ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες ή αρμοδιότητες των Τοπικών Αρχών με βάση τον υπό αναφορά Νόμο
και να αναθέσει την ενάσκησή τους σε οποιοδήποτε άλλο όργανο ή πρόσωπο. 

Λόγω του ότι η ΚΕΠ δεν διαθέτει προσωπικό και επαρκείς οικονομικούς πόρους, ο ρόλος της περιορί-
ζεται στην αξιολόγηση των σχεδίων χρήσης της παραλίας, όταν και εάν αυτά κατατεθούν στην ΚΕΠ
από τις ΤΕΠ, ενώ δεν είναι σε θέση να ασκεί οποιοδήποτε εποπτικό ρόλο για την ορθή εφαρμογή τους.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΠ μας πληροφόρησε ότι η ΚΕΠ διενεργεί, επιπρόσθετα των πιο πάνω, και περιοδι-
κούς ελέγχους, όταν πληροφορηθεί για πράξεις και παραλείψεις των Τοπικών Αρχών που είναι αντίθετες
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Δεδομένου των πιο πάνω, επισημαίνουμε ότι η υπολειτουργία της ΚΕΠ, ενθαρρύνει την ανεξέλεγκτη
εκμετάλλευση των παραλιών από τις Τοπικές Αρχές με ενδεχόμενο τις οποιεσδήποτε αρνητικές επι-
πτώσεις στην επικράτηση της τάξης και στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά στις περιοχές που
εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές.

Κατά την άποψή μας η ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει να προωθήσει τις δέ-
ουσες ενέργειες, ώστε να καταστεί εφικτή η διενέργεια ελέγχου σε όλες τις περιοχές λουομένων όπου
παρέχονται υπηρεσίες και διευκολύνσεις, για σκοπούς εξακρίβωσης της διαχείρισης των παραλιών
βάσει των όρων των σχεδίων χρήσης της παραλίας. Θα πρέπει επίσης να γίνουν σχετικές υποδείξεις
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προς τις αρμόδιες Τοπικές Αρχές, οι οποίες διαχειρίζονται τις παραλίες τους, αλλά δεν προώθησαν ενέρ-
γειες για την ετοιμασία και έγκριση σχεδίων χρήσης για τις παραλίες λουομένων που βρίσκονται εντός
των διοικητικών ορίων τους ή τα σχέδια χρήσης τους δεν είναι επικαιροποιημένα και παρουσιάζουν
ελλείψεις.

(β) Νομικό Πλαίσιο. Διαπιστώσαμε ότι η νομοθεσία καθορίζει απλώς τη σύσταση και τις αρμοδιότητες της
ΚΕΠ, χωρίς να προνοεί για την έκδοση Κανονισμών, καταστατικού ή εσωτερικών κανονισμών οι οποίοι
να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και να επιλαμβάνονται θεμάτων, όπως τη χρηματοδότηση και
τον τρόπο διενέργειας πληρωμών, τη διεξαγωγή και συχνότητα ελέγχων, τη συχνότητα των συνεδριά-
σεων και την τήρηση των πρακτικών. Εισηγηθήκαμε όπως, το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία
με την ΚΕΠ, προωθήσει ενέργειες για αναθεώρηση της νομοθεσίας, με στόχο την κάλυψη των πιο πάνω
κενών, τα οποία καθιστούν τον ρόλο της ΚΕΠ, σε μεγάλο βαθμό, αναποτελεσματικό. Επισημαίνεται ότι,
μέρος των λειτουργικών εξόδων της ΚΕΠ καλύπτονται από κρατική χορηγία προς την Ένωση Δήμων,
η οποία μειώθηκε, από €20.000 το 2012 σε €8.000. Σημειώνεται επίσης, ότι, μέχρι την 31.1.2013 τα κα-
θήκοντα γραμματέα της ΚΕΠ καλύπτονταν με αγορά υπηρεσιών, με ετήσιο κόστος €14.160. Τα καθή-
κοντα αυτά εκτελούνται, έκτοτε, από υπάλληλο της Ένωσης Δήμων.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΠ μας πληροφόρησε ότι, στο παρελθόν, η ΚΕΠ πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών
την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με σκοπό την διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά της,
ωστόσο το Υπουργείο δεν προέβη σε οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες. Μας πληροφόρησε επίσης ότι
η σύγκληση συνεδριών και η τήρηση πρακτικών γίνεται βάσει του περί των Γενικών Αρχών του Διοι-
κητικού Δικαίου Νόμου Ν.158(Ι) του 1999. 

(γ) Λειτουργία των ΤΕΠ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, οι ΤΕΠ λειτουργούν ανεξάρτητα και συ-
νέρχονται μόνο σε περιπτώσεις ετοιμασίας ή αναθεώρησης σχεδίων χρήσης και υποβολής τους προς
την ΚΕΠ. 

Αναφορικά με τις τέσσερις ΤΕΠ, η λειτουργία των οποίων εξετάστηκε δειγματοληπτικά, προέκυψαν τα
ακόλουθα:

(i) ΤΕΠ Δήμων Αγίας Νάπας και Λάρνακας. Διαπιστώσαμε ότι, οι Επιτροπές Παραλιών των Δήμων
Αγίας Νάπας και Λάρνακας υπολειτουργούν, αφού η τελευταία φορά που ετοιμάστηκαν/αναθε-
ωρήθηκαν τα σχέδια χρήσης των παραλιών των Δήμων ήταν το 2004 και 2005, αντίστοιχα, ενώ
οι αλλαγές που διενεργήθηκαν κατά τα επόμενα έτη και είχαν ως αποτέλεσμα την παροχή αυξη-
μένου αριθμού υπηρεσιών και διευκολύνσεων στις παραλίες, έτυχαν μόνο της έγκρισης των Δη-
μοτικών Συμβουλίων.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για λειτουργία
της ΤΕΠ του Δήμου Αγίας Νάπας, ώστε να συνεδριάζει τακτικά και να επιλαμβάνεται των θεμάτων
που εμπίπτουν μέσα στις αρμοδιότητές της. Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφό-
ρησε ότι όντως η ΤΕΠ του Δήμου Λάρνακας υπολειτούργησε κατά τα τελευταία χρόνια και ότι
περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014 αναμένεται να εξετάσει τα επικαιροποιημένα σχέδια χρήσης των
παραλιών του Δήμου, με σκοπό την υποβολή τους στην ΚΕΠ για έγκριση.

(ii) ΤΕΠ Δήμου Σωτήρας. Εντός του 2013, η Επιτροπή ετοίμασε και υπέβαλε για έγκριση στην ΚΕΠ,
σχέδια χρήσης για τις παραλίες «Ποσειδώνας» και «Σειρήνες» και τροποποιημένο σχέδιο χρήσης
για την παραλία της «Αγίας Θέκλας». Τα σχέδια χρήσης δεν εξετάστηκαν από την ΚΕΠ αφού, όπως
αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, οι παραλίες εμπίπτουν στο δίκτυο «Natura 2000» και συνεπώς,
ο Δήμος θα έπρεπε, πριν την ετοιμασία των εν λόγω σχεδίων, να διαβουλευτεί με το Τμήμα Περι-
βάλλοντος, το ΤΑΘΕ και το Ταμείο Θήρας. Σε ερώτημα που υποβάλαμε προς τον Δήμο κατά πόσο
έχουν ετοιμαστεί, βάσει των προνοιών της νομοθεσίας, αναθεωρημένα σχέδια χρήσης για τις πιο
πάνω παραλίες, και κατά πόσο αυτά έτυχαν της έγκρισης της ΚΕΠ, έτσι ώστε η διαχείριση των πα-



ραλιών κατά την περίοδο Μαρτίου - Νοεμβρίου του 2014 να γίνει βάσει των διατάξεων των εγ-
κεκριμένων σχεδίων χρήσης, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι η έγκριση, από την ΚΕΠ, των
αναθεωρημένων σχεδίων χρήσης, εκκρεμούσε, αφού, οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες,
υποβλήθηκαν, από τον Δήμο προς την ΚΕΠ, με καθυστέρηση, τον Μάιο του 2014.  

(iii) ΤΕΠ Δήμου Πέγειας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας υπέβαλε ο Δήμος, μέχρι τον Αύ-
γουστο του 2014, δεν υπήρχαν εγκεκριμένα, από την ΚΕΠ, σχέδια χρήσης για τις παραλίες «Κόλπος
Κοραλλίων» και «Λαουρού», με αποτέλεσμα η διαχείρισή τους να γίνεται βάσει μη εγκεκριμένων
σχεδίων χρήσης. 

(δ) Τέλη άδειας παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Σύμφωνα με τον Νόμο (Κεφ. 59), στις αρμοδιό-
τητες της ΚΕΠ περιλαμβάνεται και ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων που κα-
ταβάλλονται στις Τοπικές Αρχές από τους δικαιούχους αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή
διευκολύνσεων, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Από δειγματο-
ληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στους Δήμους Αγίας Νάπας, Λάρνακας και Παραλιμνίου, διαπιστώ-
σαμε τα ακόλουθα:

(i) Τα τέλη που καθόρισαν οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Λάρνακας αναθεωρήθηκαν για τελευταία φορά
το 1999, με την έκδοση της ΚΔΠ 278/1999, ενώ η τελευταία αναθεώρηση των τελών από το Δήμο
Παραλιμνίου έγινε τον Μάρτιο του 2004. Δεδομένης της παρέλευσης σχεδόν 10-15 χρόνων, θε-
ωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να τύχουν άμεσης αναθεώρησης. Επιπρόσθετα, ενόψει της ψήφισης
τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων θα απαιτείται πλέον η προκήρυξη
προσφορών για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων στις παραλίες, θεω-
ρούμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν και οι σχετικοί Κανονισμοί, ώστε να μην επιβάλλεται ο
καθορισμός ανωτάτων τελών χορήγησης άδειας από την ΚΕΠ, αφού η προσφορά θα κατακυρώ-
νεται στον ψηλότερο προσφοροδότη.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου μας πληροφόρησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την
εισήγησή μας, αποφάσισε στην αύξηση των τελών για τη χορήγηση άδειας παροχής διευκολύν-
σεων κατά 25% για το έτος 2014. Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι κατά
τα τελευταία χρόνια δεν πάρθηκε απόφαση για αύξηση των τελών έκδοσης άδειας παροχής υπη-
ρεσιών ενόψει της αναμονής για προκήρυξη δημόσιων προσφορών.

(ii) Το τέλος άδειας παροχής διευκολύνσεων «καταμαράν» που καθόρισε ο Δήμος Αγίας Νάπας για
το έτος 2013 σε €555 (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 29.4.2013), υπερβαίνει του ανώ-
τατου ορίου που καθόρισε η ΚΕΠ και το οποίο ανέρχεται στα €341. 

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι το θέμα της επανεξέτασης των τελών θα τεθεί
σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα καταβληθεί προσπάθεια για χρέωση των ανώτα-
των τιμών που καθόρισε η ΚΕΠ. 

  Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Λάρνακας δεν επιβάλλει προκαθορισμένα τέλη για την παρα-
χώρηση άδειας παροχής διευκολύνσεων με βάση τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών. Αντί
αυτού, ο ένας εκ των δύο αδειούχων καταβάλλει στον Δήμο εδώ και αρκετά χρόνια ετήσιο κατ΄
αποκοπή τέλος ύψους €2.500, και ο δεύτερος κατέβαλε, κατά το έτος 2013, κατόπιν προσφοράς,
το ποσό των €8.000. Ενόψει του γεγονότος ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός και το είδος των δι-
ευκολύνσεων που παρέχονται, δεν μπορεί να εξακριβωθεί από την Υπηρεσία μας, εάν τα τέλη
που καταβάλλονται συνάδουν με αυτά που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς.

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι οι δύο αδειούχοι καταβάλλουν δια-
φορετικά τέλη για το λόγο ότι ο ένας είναι παλιός δικαιούχος, και η δέσμευση του τύγχανε ετήσιας
ανανέωσης, ενώ ό άλλος είναι αδειούχος κατόπιν προσφοράς.
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(ε) Τιμολόγηση παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων από τους ιδιώτες και τις Τοπικές Αρχές. Η ΚΕΠ είναι
επίσης υπεύθυνη για τον καθορισμό των ανώτατων δικαιωμάτων που επιβάλλονται για την παροχή
υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία, από τους αδειούχους ή/και τις Τοπικές Αρχές που διαχει-
ρίζονται τις παραλίες, στο κοινό, τα οποία, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
(ΚΔΠ 335/2001 και ΚΔΠ 257/2008). Από τους πιο πάνω ελέγχους που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι
οι τιμολογήσεις των διευκολύνσεων από τους αδειούχους υπερβαίνουν σημαντικά τα ανώτατα δικαιώ-
ματα που καθορίστηκαν από την ΚΕΠ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, το ποδήλατο θάλασσας διατίθονταν
στην τιμή των €15 για ενοικίαση τριάντα λεπτών, ενώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς η ανώτατη τιμή
καθορίζεται στα €8,54 για ενοικίαση εξήντα λεπτών. Επίσης, η «μπανάνα» διατίθονταν στην τιμή των
€10 το άτομο για διαδρομή δεκαπέντε λεπτών, ενώ σύμφωνα με τους Κανονισμούς, η ανώτατη τιμή
καθορίζεται στα €4,30 το άτομο. Όπως προκύπτει, η τιμολόγηση των υπηρεσιών και διευκολύνσεων
που παρέχονται από τους αδειούχους και τις Τοπικές Αρχές στο κοινό, δεν ελέγχεται από οποιονδήποτε
φορέα. 

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, διαπιστώσαμε ότι, στις περιπτώσεις που ελέγξαμε, οι χρεώσεις
ήταν σύμφωνες με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

(στ) Εφαρμογή Σχεδίου Χρήσης από τις Τοπικές Αρχές. Διενεργήσαμε, σε δειγματοληπτικό αριθμό παραλιών,
καταμέτρηση των υπηρεσιών που παρέχονται, σε αυτές, από τους ιδιώτες και τις Τοπικές Αρχές και αν-
τιπαραβάλαμε το αποτέλεσμα με τον μέγιστο αριθμό υπηρεσιών για τον οποίο δόθηκε άδεια βάσει
του σχεδίου χρήσης της παραλίας. Επίσης διενεργήσαμε έλεγχο κατά πόσο η παροχή διευκολύνσεων
γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου χρήσης. Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώσαμε τα ακό-
λουθα:

(i) Παραλία «Αγίας Θέκλας» στη Σωτήρα. Σε επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στις 23.8.2013
στην παραλία «Αγίας Θέκλας» στη Σωτήρα διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος παρείχε προς ενοικίαση
252 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες, παρόλο που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης
παραλίας που ίσχυε κατά την περίοδο της επίσκεψής μας, ο μέγιστος αριθμός παρεχόμενων υπη-
ρεσιών ανερχόταν σε 180. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με απάντηση του Δήμου στο σχετικό ερω-
τηματολόγιο που αποστείλαμε, ο συνολικός αριθμός των θαλάσσιων κρεβατιών και ομπρελών
που παρείχε ο Δήμος, κατά το 2013, στην εν λόγω παραλία, ανέρχονταν στα 206. 

Επίσης κατά τον πιο πάνω επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώσαμε ότι, ο Δήμος εξέδωσε άδεια για παροχή
διευκολύνσεων σε ιδιώτη, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλεπόταν στο σχέδιο χρήσης της εν
λόγω παραλίας που ίσχυε κατά την περίοδο εκείνη.

(ii) Παραλία «Βαθιά Γωνιά» στην Αγία Νάπα. Σε επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στις
5.7.2013 στην παραλία «Βαθιά Γωνιά» του Δήμου Αγίας Νάπας, διαπιστώθηκε ότι δύο δικαιούχοι

παρείχαν μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών από
αυτόν που όριζε η άδεια που τους χορηγήθηκε και
το σχέδιο χρήσης παραλίας, χωρίς ωστόσο να
τους επιβληθεί, από την εν λόγω Τοπική Αρχή,
οποιοδήποτε πρόστιμο κατά το έτος 2013. Ο Δή-
μαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι δό-
θηκε οδηγία στον επιθεωρητή παραλίων για
επιβολή προστίμου ανεξαιρέτως σε όλους τους
παρανομούντες. 

Επιπρόσθετα ο Δήμος Αγίας Νάπας παρείχε προς
ενοικίαση, στην παραλία «Βαθιά Γωνιά», 199 κρε-
βάτια και 99 ομπρέλες θάλασσας σε ιδιωτικό τε-
μάχιο, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου
5Γ(4) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου 
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Επιτόπιος έλεγχος στην παραλία «Βαθιά Γωνιά» στην
Αγία Νάπα



(Κεφ. 59) που διαλαμ- βάνει ότι Τοπική Αρχή μπορεί να παρέχει η ίδια υπηρεσίες μόνο στην κρα-
τική παραλία που βρίσκεται στα όριά της. Ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε ότι θα συζητήσει με
τον ιδιώτη το ενδεχόμενο ενοικίασης του υπό αναφορά τεμαχίου.

(iii) Παραλία «Νησί» στην Αγία Νάπα. Σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήσαμε στην παραλία «Νησί»
στις 23.8.2013, διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας, παρείχε υπηρεσίες σε χώρο ο οποίος,
σύμφωνα με το σχέδιο χρήσης της παραλίας, πρέπει να παραμένει ελεύθερος για τη διακίνηση
των λουομένων. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι θα προωθήσει ενέργειες ώστε
ο χώρος να παραμείνει ελεύθερος για τη διακίνηση των λουομένων. 

(iv) Ο Δήμος Αγίας Νάπας, παρέχει στις παραλίες «Μακρόνησος» και «Λάντα», μεγαλύτερο αριθμό
υπηρεσιών (50 και 80, αντίστοιχα) από αυτόν που καθορίζουν τα σχέδια χρήσης των παραλιών.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, η τοποθέτηση περισσότερων υπηρε-
σιών έγινε για σκοπούς οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου, σε σημεία που δεν επηρεάζεται η ελεύ-
θερη διακίνηση των λουομένων.

(v) Σε τέσσερις περιπτώσεις ο Δήμος Αγίας Νάπας εξέδωσε άδεια σε δικαιούχους για παροχή μεγα-
λύτερου αριθμού κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας από αυτούς που καθορίζονται στα εγκε-
κριμένα σχέδια χρήσης παραλίας. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι το θέμα θα
εξεταστεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

(vi) Παραλία «Fig Tree» στο Παραλίμνι. Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην τιμολόγηση των κρε-
βατιών και ομπρελών που ενοικιάστηκαν στην παραλία «Fig Tree» του Δήμου Παραλιμνίου, στις
11.8.2013, διαπιστώσαμε ότι, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στο μηχανογραφημένο σύστημα,
είχαν τιμολογηθεί, κατά τη συγκεκριμένη μέρα, 300 ομπρέλες και 658 κρεβάτια θαλάσσης, πα-
ρόλο που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας, ο ανώτατος αριθμός καθο-
ρίζεται στις 300 ομπρέλες και στα 600 κρεβάτια θαλάσσης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με
στοιχεία του Δήμου, ο συνολικός αριθμός κρεβατιών και ομπρελών που βρισκόταν στην διάθεση
των εισπρακτόρων της παραλίας προς ενοικίαση, ανερχόταν στις 329 ομπρέλες και στα 665 κρε-
βάτια θαλάσσης. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου μας πληροφόρησε ότι, για ορισμένες μέρες, ενοικιά-
ζονται περισσότερα κρεβάτια και ομπρέλες θαλάσσης από τον αριθμό που ορίζει το εγκεκριμένο
σχέδιο χρήσης παραλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι, η ομπρέλα με κωδικό 7852 ενοικιάστηκε, κατά τη συγκεκριμένη
ημερομηνία επτά φορές, ενώ η ομπρέλα με κωδικό 7474 ενοικιάστηκε 15 φορές, συχνότητες οι
οποίες κρίνονται υπερβολικές σε σχέση με τις υπόλοιπες ενοικιάσεις. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου
μας ανέφερε ότι δόθηκε οδηγία στους εισπράκτορες, όπως όταν ο κωδικός της ομπρέλας είναι
δυσανάγνωστος, να καταχωρίζουν «τυχαίο» κωδικό, ώστε να τιμολογείται η ομπρέλα. Μας πλη-
ροφόρησε επίσης ότι, για σκοπούς επίλυσης του προβλήματος, αποφασίστηκε η αντικατάσταση
της αυτοκόλλητης αρίθμησης με μεταλλικές πλακέτες αρίθμησης, οι οποίες τοποθετήθηκαν κατά
τη χειμερινή περίοδο του 2013. 

Διαπιστώσαμε επίσης ότι ο κωδικός αρίθμησης των κρεβατιών/ομπρελών δεν είναι συνεχόμενος,
με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η φυσική καταμέτρησή τους και ο εντοπισμός τυχών ελ-
λειμμάτων. Αναφέρουμε ότι, εντοπίστηκαν δύο περιπτώσεις ομπρελών (7224, 7474) και τρεις πε-
ριπτώσεις κρεβατιών (884, 1010, 3210) με τον ίδιο κωδικό αρίθμησης. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου
μας πληροφόρησε ότι το πιο πάνω πρόβλημα προέκυψε λόγω της καθημερινής αντικατάστασης
κάποιων κρεβατιών/ομπρελών για επιδιόρθωση. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, ο Δήμος, για σκο-
πούς αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργεί η μη συνεχόμενη αρίθμηση των υπηρε-
σιών, προωθεί την ηλεκτρονική καταγραφή των υπηρεσιών που είναι στη διάθεση του κάθε
εισπράκτορα.
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(vii) Για το μέρος της παραλίας «Κόννος», που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου,
παρέχονται προς ενοικίαση, από ιδιώτη, περίπου 40 ομπρέλες και 80 κρεβάτια θαλάσσης, χωρίς,
ωστόσο, να υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης παραλίας. 

(viii) Ο Δήμος Παραλιμνίου παρέχει υπηρεσίες σε παραλία, ανατολικά της αποβάθρας της παραλίας
του Πρωταρά, για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας. 

(ix) Σε τμήμα της παραλίας μεταξύ των παραλιών «Καστέλλα» και «Μακένζυ» στην Λάρνακα, για το
οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης, ιδιώτης διαθέτει προς ενοικίαση 50 κρεβάτια και
25 ομπρέλες, χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Δήμο.

(x) Σε εννέα περιπτώσεις στην παραλία «Φοινικούδες», ο Δήμος Λάρνακας εξέδωσε άδεια σε δικαιού-
χους για παροχή μεγαλύτερου αριθμού κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας από αυτούς που κα-
θορίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλίας. Επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο,
σε αρκετές περιπτώσεις, ενέκρινε την παροχή υπηρεσιών από αδειούχους για μεγαλύτερο αριθμό
κρεβατιών/ομπρελών από τις αρχικές άδειες, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα σχέδια χρήσης
των παραλιών. Πέραν των εγκρίσεων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ.
31.5.2011, επέτρεψε την τοποθέτηση κρεβατιών και ομπρέλων κατά 25% περισσότερα από όσα
μπορούν οι αδειούχοι να τοποθετούν με βάση την άδειά τους, με την καταβολή κατ’ αναλογία
αυξημένων δικαιωμάτων στο Δημοτικό Ταμείο.

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι τα υφιστάμενα σχέδια χρήσης παρα-
λίας του Δήμου χρονολογούνται και ως εκ τούτου δεν έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα που
παρουσιάζουν οι άδειες παροχής υπηρεσιών, τα οποία αναπροσαρμόζονται στην αυξημένη ζή-
τηση υπηρεσιών από τους τουρίστες. Μας ανέφερε επίσης ότι στα πλαίσια εκπόνησης του νέου
σχεδίου διαχείρισης παραλίων και της επικαιροποίησης των σχεδίων χρήσης παραλίας θα λη-
φθούν υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες σε συνάρτηση με τη χωρητικότητα των παραλιών.

(xi) Σύμφωνα με τις εκθέσεις επιθεωρήσεων του Δήμου Λάρνακας για το 2013, υπήρξαν αρκετές πε-
ριπτώσεις υπέρβασης του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού κρεβατιών και ομπρελών από τους ιδιώ-
τες παροχείς (βάσει τόσο των σχεδίων χρήσης, όσο και των αδειών/εγκρίσεων από το Δημοτικό
Συμβούλιο).

(xii) Από καταμέτρηση των τοποθετημένων ομπρελών στην παραλία «Φοινικούδες» στη Λάρνακα,
στη βάση δορυφορικών φωτογραφιών των παραλιών, ημερ. 17.10.2013, διαπιστώθηκε ότι, κατά
τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πέντε δικαιούχοι παρείχαν μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών από
αυτόν που όριζε η άδεια που τους χορηγήθηκε και το σχέδιο χρήσης παραλίας, λαμβανομένης
υπόψη και της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για επιπλέον 25%. Τα σχετικά στοιχεία συνο-
ψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αρ. Αρ. ομπρελών Αρ. ομπρελών Αρ. ομπρελών βάσει Αρ. ομπρελών από

τοποθεσίας σύμφωνα με σύμφωνα με άδειας πλέον 25% καταμέτρηση από

παραλίας σχέδιο εκδοθείσες (έγκριση Δημοτικού δορυφορικές

χρήσης άδειες Συμβουλίου) φωτογραφίες

ημερ. 17.10.2013

4 30 40 50 53

5 15 20 25 28

7 30 30 38 49

10 25 20 25 30

11 25 30 38 43



Σημειώνεται ότι σε κάθε ενοικιαζόμενη ομπρέλα αντιστοιχούν δύο ενοικιαζόμενα κρεβάτια.

(xiii) Από καταμέτρηση των τοποθετημένων ομπρελών στις παραλίες «Ακτή Ολυμπίων Α και Β» στη
Λεμεσό, στη βάση δορυφορικών φωτογραφιών των παραλιών, ημερ. 26.7.2013, διαπιστώσαμε
ότι, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, πέντε δικαιούχοι παρείχαν μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών
από αυτόν που όριζε το σχέδιο χρήσης παραλίας. Τα σχετικά στοιχεία συνοψίζονται στον ακό-
λουθο πίνακα:

Αρ. Αρ. ομπρελών Αρ. ομπρελών από καταμέτρηση από

τοποθεσίας σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες 

παραλίας σχέδιο χρήσης ημερ. 26.7.2013

4 20 31

5 20 35

10 10 20

(xiv) Μέχρι το 2013, παρέχονταν υπηρεσίες από ιδιώτες ξενοδόχους σε τρεις παραλίες που βρίσκονται
εντός των διοικητικών ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, εκ των οποίων οι δύο
έχουν καθοριστεί ως περιοχές λουομένων, χωρίς να υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια χρήσης πα-
ραλίας. Σημειώνεται ότι, για τις υπό αναφορά παραλίες λουομένων, το Κοινοτικό Συμβούλιο εξα-
σφάλισε, κατά το 2014, εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλίας. 

(xv) Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε σε σχετικό ερωτηματολόγιο που αποστείλαμε σε όλες
τις Τοπικές Αρχές που διαχειρίζονταν περιοχές λουομένων, 12 από αυτές διαχειρίζονταν τις πα-
ραλίες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εγκεκριμένα σχέδια χρήσης, ενώ τρεις Τοπικές Αρχές είχαν
εξασφαλίσει, κατά την περίοδο του ελέγχου, εγκεκριμένα σχέδια για παραλίες που διαχειρίζονταν
από προηγουμένως. Αναφέρουμε ότι, οι παραλίες των δύο από τις Τοπικές Αρχές που δεν έχουν
εγκεκριμένα σχέδια χρήσης για τη διαχείριση των παραλιών τους, εμπίπτουν στο δίκτυο «Natura
2000», γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική τη σημασία εκπόνησης και εφαρμογής εγκε-
κριμένου σχεδίου χρήσης της παραλίας. Διαπιστώσαμε επίσης ότι, σε παραλίες έξι Τοπικών Αρχών,
ο αριθμός των υπηρεσιών και διευκολύνσεων που παρέχονται, είτε από τις ίδιες τις Αρχές, είτε
από αδειοδοτημένους ιδιώτες, είναι μεγαλύτερος από εκείνον που καθορίζεται στα εγκεκριμένα
σχέδια χρήσης παραλίας. Επίσης, ορισμένα σχέδια χρήσης δεν φέρουν τις απαιτούμενες σφρα-
γίδες έγκρισης από την ΚΕΠ, ενώ τα σχέδια χρήσης οκτώ Τοπικών αρχών δεν είναι επικαιροποι-
ημένα και παρουσιάζουν ελλείψεις, αφού δεν παρουσιάζουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία π.χ.
συνολικό αριθμό παρασχεθείσων υπηρεσιών, προσβάσεις για άτομα με αναπηρία και διαύλους
για παροχή διευκολύνσεων. 
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1.2  Αμμοφύλακες

Σύμφωνα με το άρθρο 3(5) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), ο Έπαρχος έχει τη δυνατό-
τητα να διορίζει φύλακες για την προστασία της παραλίας.

Ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας πληροφορήσουν για τον αριθμό των αμμοφυλάκων που
εργοδοτούν, καθώς και για τα καθήκοντά τους, τον αριθμό των επιθεωρήσεων που διενήργησαν κατά το
2014 και κατά πόσο τηρούν σχετικό μητρώο για την καταγραφή των επιθεωρήσεων που διενεργούν, των
παρανομιών που εντοπίζουν και των μέτρων που λαμβάνονται για την αποκατάσταση της νομιμότητας. 

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λευκωσίας και Αμμοχώστου μας πληροφόρησαν ότι εργοδοτούν από ένα αμμο-
φύλακα η καθεμία, ενώ οι Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας μας πληροφόρησαν ότι
εργοδοτούν δύο, πέντε και τρεις αμμοφύλακες, αντίστοιχα, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντα που αναφέ-
ρονται στο σχετικό σχέδιο υπηρεσίας και τα οποία απορρέουν από τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Οι εν λόγω
αμμοφύλακες διενεργούν, επί καθημερινής βάσης, περιπολίες και επιθεωρήσεις στις παραλίες που εμπί-
πτουν στα διοικητικά όρια της επαρχίας της οποίας υπάγονται. Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφό-
ρησε ότι, για την κάλυψη όλου του παραλιακού μετώπου της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, από τον
ένα αμμοφύλακα που διαθέτει το Γραφείο του, απαιτούνται τουλάχιστον δύο με τρεις μέρες και ότι προέβη
σε διαβήματα προς το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για αναπλήρωση της δεύτερης θέσης
αμμοφύλακα που κενώθηκε την 1.1.2012, χωρίς, ωστόσο, αυτό να υλοποιηθεί.

Οι αμμοφύλακες των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Πάφου τηρούν ημερολόγιο με
τις επιθεωρήσεις που διενεργούν, ενώ οι αμμοφύλακες των Επαρχιακών Διοικήσεων Λεμεσού και Λάρνακας,
καταγράφουν μόνο τις παρανομίες που εντοπίζουν. Οι αμμοφύλακες ενημερώνουν γραπτώς ή προφορικώς
το Γραφείο του Επάρχου για τις παρανομίες που εντοπίζουν, για σκοπούς παρακολούθησης του θέματος
και λήψης μέτρων για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
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Κύριες επισημάνσεις

Η κατανομή αμμοφυλάκων στις Επαρχιακές Δι-

οικήσεις είναι ανομοιόμορφη.

Δεν τηρείται, από τους αμμοφύλακες όλων των

Επαρχιακών Διοικήσεων, σχετικό μητρώο με τις

επιθεωρήσεις που διενεργούν και τα αποτελέ-

σματά τους.

Εισηγήσεις

Η κατανομή των αμμοφυλάκων θα πρέπει να

γίνει κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών που

προκύπτουν για ορθή εποπτεία των παραλιών

που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια κάθε Επαρ-

χιακής Διοίκησης.

Η διενέργεια και τα αποτελέσματα των επιθεω-

ρήσεων πρέπει να καταγράφονται για σκοπούς

ελέγχου και παρακολούθησης των μέτρων που

λαμβάνονται για την αποκατάσταση της νομιμό-

τητας στις περιπτώσεις που εντοπίζονται παρα-

τυπίες και παρανομίες.
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1.3  Επιθεωρητές Παραλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) κάθε παραλιακή Τοπική Αρχή
έχει τη δυνατότητα να διορίζει επιθεωρητές παραλίας ή να αναθέτει σε άλλους υπαλλήλους της την εκτέ-
λεση των καθηκόντων, με σκοπό τη διατήρηση της τάξης στις παραλίες και στη θάλασσα. 

Οι κύριες αρμοδιότητες των επιθεωρητών παραλίας είναι ο έλεγχος τοποθέτησης στην παραλία αντικειμέ-
νων, διεξαγωγής παιγνιδιών, παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων χωρίς άδεια, ο έλεγχος της τήρησης των
προνοιών της νομοθεσίας, αναφορικά με τη χρήση της παραλίας από τους αδειούχους με βάση τα εγκε-
κριμένα από την ΚΕΠ σχέδια χρήσης και η επιτήρηση της χρήσης της παραλίας όσον αφορά στην επικρά-
τηση ευταξίας, στη διατήρηση της καθαριότητας και στη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης επί της
παραλίας.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που στάληκαν σε όλες τις Τοπικές Αρχές, στα
διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν περιοχές λουομένων, καθώς και από επιτόπιες επισκέψεις στους Δή-
μους Αγίας Νάπας και Λάρνακας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

(α) Επτά Τοπικές Αρχές δεν είχαν προχωρήσει στην ανάθεση των καθηκόντων επιθεωρητή παραλίας σε
οποιοδήποτε πρόσωπο. Συναφώς αναφέρεται ότι η ΚΕΠ, με εγκύκλιό της ημερ. 1.7.2013, προέτρεπε
όλες τις παραλιακές Τοπικές Αρχές όπως εφαρμόσουν τις σχετικές με την άσκηση επιθεωρήσεων στις
παραλίες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος Σωτήρας μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος, αδυνατεί να προσλάβει ή να ορίσει επιθεωρητή
παραλιών, λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων και έλλειψης προσωπικού. Για το λόγο αυτό, κατά
το έτος 2014, οι επιθεωρήσεις εκτελούνται εκ περιτροπής από τους Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουρ-
γούς του Δήμου, οι οποίοι καταγράφουν τυχόν παρανομίες ή παρατυπίες και ενεργούν σύμφωνα με
το άρθρο 10(2) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59).

(β) 19 Τοπικές Αρχές μας πληροφόρησαν ότι διενεργούν επιθεωρήσεις για διαπίστωση της χρήσης της πα-
ραλίας, από τους αδειούχους, με βάση τα εγκεκριμένα από την ΚΕΠ σχέδια χρήσης παραλίας, σε κα-
θημερινή ή εβδομαδιαία βάση. Από αυτές, μόνο πέντε απάντησαν ότι εντόπισαν παραβάσεις. Η μία,
επέβαλε πρόστιμο και στις 57 περιπτώσεις παραβάσεων που εντόπισε, η δεύτερη, η οποία εντόπισε
επτά παραβάσεις, προχώρησε σε κατάσχεση των υπηρεσιών των παρανομούντων, χωρίς ωστόσο την
επιβολή προστίμου, ενώ οι άλλες τρεις Αρχές που εντόπισαν 10, 2 και 34 παραβάσεις, αντίστοιχα, δεν
προχώρησαν στην επιβολή οποιουδήποτε προστίμου. Μία Τοπική Αρχή ανέφερε ότι δεν διενεργεί επι-
θεωρήσεις, παρόλο που έχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης παραλίας, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ Αρχές δεν

Κύριες επισημάνσεις

Εντοπίσαμε περιπτώσεις Τοπικών Αρχών, οι

οποίες δεν ανέθεσαν καθήκοντα του επιθεω-

ρητή παραλίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Η επιτήρηση της παροχής υπηρεσιών, που διε-

νεργείται από τους επιθεωρητές παραλιών, είναι

ανεπαρκής, αφού οι επιθεωρήσεις δεν διενερ-

γούνται πάνω σε τακτική βάση και μόνο σε δύο

περιπτώσεις Τοπικών Αρχών επιβλήθηκαν πρό-

στιμα ή λήφθηκαν μέτρα κατά των παρανομούν-

των.

Εισηγήσεις

Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα

την οδηγία της ΚΕΠ, για την εφαρμογή των σχε-

τικών-με την άσκηση επιθεωρήσεων στις παρα-

λίες-διατάξεις της νομοθεσίας.

Οι επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται βάσει

προγράμματος ελέγχου, το οποίο να αναπρο-

σαρμόζεται ανάλογα με τα ευρήματα που εντο-

πίζονται από τις επιθεωρήσεις. Οι Τοπικές Αρχές

πρέπει να εφαρμόσουν τη νομοθεσία και να επι-

βάλουν μέτρα κατά των παρανομούντων για

σκοπούς αποτροπής επανάληψης των παρανο-

μιών. 



19

διαθέτουν σχέδια χρήσης για τις παραλίες τους. Όπως προκύπτει, η επιτήρηση που διενεργείται είναι,
κατά την άποψή μας ανεπαρκής, αφού μόνο σε δύο περιπτώσεις Τοπικών Αρχών επιβλήθηκαν πρό-
στιμα ή λήφθηκαν μέτρα κατά των παρανομούντων.

(γ) Διενέργεια επιθεωρήσεων και λήψη μέτρων σε περιπτώσεις παράβασης των όρων αδειών.

((i)   Δήμος Λάρνακας. Όπως πληροφορηθήκαμε ο Δήμος Λάρνακας δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί στην
επιβολή εξώδικων προστίμων σε περιπτώσεις όπου, κατά τις επιθεωρήσεις των παραλιών, διαπι-
στώνονται υπερβάσεις στον αριθμό κρεβατιών και ομπρελών που οι ιδιώτες παρέχουν προς ενοι-
κίαση. Τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος περιορίζονται σε περιστασιακές κατασχέσεις των
υπεράριθμων κρεβατιών και ομπρελών. Κατά το 2012 ο Δήμος προέβη, στη διάρκεια δύο εκστρα-
τειών στις 25.5.2012 και 15.6.2012, σε κατάσχεση συνολικά 72 κρεβατιών και 36 ομπρελών από έξι
ιδιώτες. Σύμφωνα με σχετικές εκθέσεις του Υπεύθυνου Είσπραξης Φόρων του Δήμου, το συνολικό
κόστος των πιο πάνω εκστρατειών ανήλθε σε €512. Όπως πληροφορηθήκαμε, τα κρεβάτια και οι
ομπρέλες επιστράφηκαν στους ιδιώτες μετά από προφορικές οδηγίες της Διεύθυνσης, χωρίς να
απαιτηθεί η καταβολή τελών, εξώδικων προστίμων ή του κόστους κατάσχεσης από τους ιδιώτες.

Αναφέρουμε επίσης ότι, από αντίγραφα των εκθέσεων επιθεώρησης, διαπιστώθηκε ότι κατά το
2013 διενεργήθηκαν συνολικά 10 επιθεωρήσεις των παραλιών του Δήμου Λάρνακας (για σκοπούς
καταμέτρησης του αριθμού υπηρεσιών που παρείχαν οι ιδιώτες), από τις 2.5.2013 μέχρι τις 5.9.2013,
σε διαστήματα που κυμαίνονται από έξι μέχρι 28 μέρες μεταξύ των επιθεωρήσεων. Σε όλες τις επι-
θεωρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις των όρων των εκδοθείσων αδειών, καθώς και παροχή υπη-
ρεσιών από μη αδειούχους. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι θα προωθηθούν ενέργειες για εξουσιο-
δότηση αρμόδιου λειτουργού για επιβολή εξωδίκων, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

(ii)   Δήμος Αγίας Νάπας. Κατά το 2013 ο Δήμος επέβαλε σε αδειούχους παροχής υπηρεσιών σε κρα-
τική και σε ιδιωτική παραλιακή γη, 36 και τέσσερα εξώδικα πρόστιμα, αντίστοιχα, για την παροχή
μεγαλύτερου αριθμού κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας από αυτόν που καθορίζεται στις άδειες
που εξασφάλισαν. Από αυτούς, οι 16 ήταν αδειούχοι παροχής υπηρεσιών σε κρατική παραλιακή
γη (από το σύνολο 26 αδειούχων παροχής υπηρεσιών σε κρατική παραλιακή γη). Σε επτά περι-
πτώσεις, διαπιστώθηκαν επανειλημμένες παραβάσεις και επιβλήθηκαν μέχρι και τρία πρόστιμα,
ενώ από τις ημερομηνίες επιβολής των προστίμων (30.4, 7.5, 21-22.5, 10.6 και 28.6) προκύπτει ότι
οι σχετικές επιθεωρήσεις δεν διενεργούνταν πάνω σε τακτική βάση. Αναφέρεται επίσης ότι, σε δύο
περιπτώσεις αδειούχων, στους οποίους επιβλήθηκε μέχρι και τρεις φορές πρόστιμο, η άδεια που
εξέδωσε ο Δήμος για τα έτη 2012 και 2013, αφορούσε σε μικρότερο αριθμό κρεβατιών θαλάσσης
και ομπρελών από αυτόν που καθορίζεται στο σχέδιο χρήσης παραλίας, με αποτέλεσμα την απώ-
λεια εσόδων από τον Δήμο, αφού ούτως ή άλλως οι δικαιούχοι παρείχαν μεγαλύτερο αριθμό υπη-
ρεσιών.

(iii) Όπως προκύπτει, οι επιθεωρήσεις δεν διενεργούνταν πάνω σε τακτική βάση και ομοιόμορφα καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής, δη-
λαδή Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Εισηγούμαστε την κατάρτιση σχετικού προγράμματος ελέγχου, ώστε
να διασφαλίζεται η εκ περιτροπής άσκηση ελέγχου σε όλες τις παραλίες του Δήμου, το οποίο να
αναπροσαρμόζεται με βάση τα ευρήματα, ώστε να δίδεται βαρύτητα στον έλεγχο παραλιών όπου
εντοπίζονται παραβιάσεις.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες στον επιθεωρητή παραλιών
όπως οι επιθεωρήσεις διενεργούνται βάσει προγράμματος και κατά τακτά διαστήματα και όπως
καταγγέλλονται συστηματικά όσοι τοποθετούν υπηρεσίες πέραν του αριθμού που ορίζει η άδειά
τους. Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας ανέφερε ότι συμφωνεί με τις διαπιστώσεις μας και
ότι θα ετοιμαστεί πρόγραμμα ελέγχου για όλες τις παραλίες.



20

(δ) Όσον αφορά στη διενέργεια άλλων επιθεωρήσεων, πέντε Τοπικές Αρχές μας πληροφόρησαν ότι δεν
διενεργούν ελέγχους για την τοποθέτηση αντικειμένων, διεξαγωγή παιγνιδιών και παροχή υπηρεσιών
ή διευκολύνσεων στην παραλία χωρίς άδεια, ενώ τέσσερεις Τοπικές Αρχές δεν επιτηρούν τη χρήση της
παραλίας όσον αφορά στην επικράτηση ευταξίας, στη διατήρηση της καθαριότητας και στην διασφά-
λιση της ελεύθερης διακίνησης επί της παραλίας. Από τις υπόλοιπες 20 Τοπικές Αρχές, που ανέφεραν
ότι διενεργούν επιθεωρήσεις για διακρίβωση των πιο πάνω, μόνο πέντε ανέφεραν ότι εντόπισαν πα-
ραβάσεις, χωρίς ωστόσο να επιβάλουν οποιοδήποτε πρόστιμο.

(ε) Καμία Τοπική Αρχή δεν τηρεί μητρώο επιθεωρήσεων, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επι-
βεβαίωση του αριθμού επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν και το είδος των παραβάσεων που εντοπί-
στηκαν. Πέραν της χρησιμότητάς του ως εργαλείο ελέγχου, η τήρηση μητρώου επιθεωρήσεων θα
παρείχε πληροφόρηση για τις παραβάσεις που εντοπίζονται, η οποία θα ήταν χρήσιμη για σκοπούς
λήψης αποφάσεων και διορθωτικών μέτρων.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου και ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησαν ότι θα εφαρμό-
σουν την εισήγησή μας.







2   Οικονομική διαχείριση παραλιών
2.1   Οικονομική απόδοση διαχείρισης παροχής υπηρεσιών.

Σκοπός ελέγχου: Η αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης παροχής υπηρεσιών, δηλαδή την ενοικίαση
κρεβατιών και ομπρελών θαλάσσης.

Σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), η παροχή υπηρεσιών διαλαμβάνει την το-
ποθέτηση, σε καθορισμένο σημείο της παραλίας, κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών για ενοικίαση ή πα-
ραχώρηση σε λουόμενους, και η παροχή διευκολύνσεων την τοποθέτηση στην παραλία, για ενοικίαση ή
άλλου είδους εκμετάλλευση, ακάτων, ειδών θαλάσσιων αθλημάτων και άλλων αντικειμένων, για σκοπούς
διεξαγωγής οποιωνδήποτε θαλάσσιων αθλημάτων ή ψυχαγωγίας. 

Σύμφωνα με τον Νόμο, οι Τοπικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιες την παροχή υπηρε-
σιών στις παραλίες τους ή να χορηγήσουν άδεια για τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες. 

Από όλους τους Δήμους, στα όρια των οποίων εμπίπτουν παραλίες όπου παρέχονται υπηρεσίες, μόνο οι
Δήμοι Παραλιμνίου και Σωτήρας διαχειρίζονται οι ίδιοι την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Οι Δήμοι Αγίας
Νάπας, Πάφου και Πέγειας έχουν αναθέσει μέρος της παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, ενώ οι Δήμοι Λάρνα-
κας, Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Γερμασόγειας, Γεροσκήπου και Πόλης Χρυσοχούς έχουν αναθέσει εξ ολο-
κλήρου την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες. 

Η Υπηρεσία μας προέβη στην οικονομική αξιολόγηση των πιο πάνω επιλογών διαχείρισης παραλιών από
τις Τοπικές Αρχές. Δεδομένου ότι ο Δήμος Σωτήρας εισπράττει σημαντικά έσοδα μόνο από μία παραλία, η
υποδομή της οποίας αναβαθμίστηκε μόλις πρόσφατα, τον Μάιο του 2013, για σκοπούς σύγκρισης της πρα-
κτικής διαχείρισης παραλίας από τον ίδιο Δήμο, με τα αποτελέσματα άλλων πρακτικών που ακολουθούνται,
χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα μόνο τον Δήμο Παραλιμνίου. Πέραν των 11 Δήμων που διαχειρίζονται
παραλίες, στην αξιολόγηση περιλήφθηκαν και πέντε Κοινοτικά Συμβούλια (Περβολιών, Πισσουρίου, Αγίου
Τύχωνα, Ορόκλινης και Κισσόνεργας), στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι περισσότερες παραλίες.
Όλα τα υπό αναφορά Κοινοτικά Συμβούλια ανάθεσαν την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες τους, σε ιδιώ-
τες.

Στα πλαίσια του ελέγχου συγκεντρώθηκαν οικονομικά στοιχεία (έσοδα και έξοδα) για τη διαχείριση των πα-
ραλιών που αφορούν στα έτη 2012 και 2013 και του συνολικού αριθμού υπηρεσιών (θαλάσσιων κρεβατιών
και ομπρελών) που διέθετε προς ενοικίαση κάθε Τοπική Αρχή κατά το έτος 2013, και αξιολογήθηκε η επι-
κερδότητά τους.

Πιο κάτω παραθέτουμε τα ευρήματα από τον έλεγχό μας.
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Κύριες επισημάνσεις

Διαφαίνεται ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα,

η ορθολογιστική διαχείριση των παραλιών από

την ίδια την Τοπική Αρχή αποφέρει περισσότερα

έσοδα.

Το τουριστικό προϊόν που παρέχεται στις παρα-

λίες παραμένει εποχικό, αφού οι υπηρεσίες των

παραλιών παρέχονται μόνο κατά την περίοδο 1η

Απριλίου μέχρι την 30η Οκτωβρίου.

Εισηγήσεις

Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να επανεξετάσουν την

πρακτική που ακολουθούν για τη διαχείριση των

υπηρεσιών στις παραλίες τους και να εφαρμό-

σουν αυτή που θα αποφέρει τα μεγαλύτερα οι-

κονομικά οφέλη.

Εξέταση του ενδεχομένου παροχής βασικών

υπηρεσιών σε περιορισμένο αριθμό καθορισμέ-

νων παραλιών ανά επαρχία, ώστε να ενθαρρυν-

θεί ο χειμερινός τουρισμός.



2.1.1  Διαχείριση υπηρεσιών.

Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός θαλάσσιων κρεβατιών και ομπρελών που
παρέχονταν προς ενοικίαση στα διοικητικά όρια της κάθε Τοπικής Αρχής κατά το 2013, καθώς και ο τρόπος
διαχείρισής τους. 

Όπως προκύπτει από το πιο πάνω σχεδιάγραμμα, ο Δήμος Αγίας Νάπας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό
υπηρεσιών (7.479 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες), που αντιστοιχεί στο 32% του συνόλου των υπηρεσιών
που παρέχουν όλοι οι Δήμοι παγκύπρια. Ο ίδιος επέλεξε να διαχειρίζεται το 31% των υπηρεσιών, ενώ ανέ-
θεσε τη διαχείριση του υπόλοιπου 69% σε ιδιώτες. Τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών παγκυπρίως
διαθέτει ο Δήμος Παραλιμνίου (4.240 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες ή το 18% του συνόλου των υπηρε-
σιών που παρέχεται από Δήμους), που τυγχάνουν εξ ολοκλήρου διαχείρισης από τον Δήμο, και τον τρίτο ο
Δήμος Λάρνακας, (3.721 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες ή ποσοστό 16% του συνόλου των υπηρεσιών
που παρέχεται από Δήμους), την διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει εξ ολοκλήρου σε ιδιώτες. Στην τέ-
ταρτη θέση βρίσκεται το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, με 2.121 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες,
τα οποία διαχειρίζονται στο σύνολό τους ιδιώτες.

2.1.2   Καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των παραλιών. 

Για σκοπούς αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης παραλιών που εφαρμόζεται από τις Τοπικές Αρχές
του δείγματός μας, ζητήσαμε στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποίησαν κατά τα έτη 2012 και
2013, που σχετίζονται με τη διαχείριση των παραλιών τους. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πιο
κάτω πίνακα.
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Σημ.: Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας δεν μας γνωστοποίησε τον αριθμό υπηρεσιών που παρέχεται στις παραλίες του.
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Καθαρά έσοδα παροχής υπηρεσιών ανά υπηρεσία για το 2013

Αρ. κρεβατιών Καθαρά έσοδα από Έσοδα από Καθαρά έσοδα

Τοπική Αρχή και ομπρελών παροχή υπηρεσιών έκδοση αδειών Ολικό / υπηρεσία

θαλάσσης από Τοπική Αρχή σε ιδιώτες

(υπηρεσίες) € € € €

Πέγειας 1.470 257.364 71.554 328.918 223,75

Παραλιμνίου 4.240 846.595 0 846.595 199,67

Ορόκλινης 680 0 77.314 77.314 113,70

Αγίας Νάπας 7.479 376.691 355.252 731.943 97,87

Πάφου 1.696 53.687 94.156 147.843 87,17

Λεμεσού 720 0 62.165 62.165 86,34

Αγίου Τύχωνα 2.121 0 180.000 180.000 84,87

Σωτήρας 372 28.417 0 28.417 76,39

Πόλης Χρυσοχούς 990 0 69.042 69.042 69,74

Πισσουρίου 555 0 36.409 36.409 65,60

Γερμασόγειας 814 0 48.036 48.036 59,01

Γεροσκήπου 1.815 0 87.210 87.210 48,05

Λάρνακας 3.721 0 175.971 175.971 47,29

Αγίου Αθανασίου 273 0 11.067 11.067 40,54

Περβολιών 651 0 18.355 18.355 28,20

Κισσόνεργας – 0 0 0 –

Ολικό 27.597 1.562.754 1.286.531 2.849.285

Για σκοπούς υπολογισμού των εσόδων λήφθηκαν υπόψη μόνο τα έσοδα από τη διαχείριση των υπηρεσιών
(ενοικίασης ομπρελών και κρεβατιών θάλασσας και έκδοσης αδειών στους ιδιώτες), για το λόγο ότι η νο-
μοθεσία επιτρέπει τη διαχείρισή τους είτε από τους ιδιώτες είτε από την ίδια την Τοπική Αρχή, σε αντίθεση
με την παροχή διευκολύνσεων (θαλάσσιων αθλημάτων), για την οποία η νομοθεσία προνοεί να γίνεται μόνο
από ιδιώτες. Επίσης, για τον υπολογισμό των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα έσοδα που τιμολογήθηκαν και
τα έσοδα που προέκυψαν από συμφωνίες των Τοπικών Αρχών με τους ιδιώτες, ανεξάρτητα από το αν ει-
σπράχθησαν ή όχι, κατά τα υπό εξέταση έτη. Σημειώνεται ότι, στην αξιολόγηση του μοντέλου διαχείρισης
παραλιών, μεταξύ άλλων κριτηρίων, συνυπολογίστηκε και η ύπαρξη καθυστερημένων εσόδων από τη δια-
χείριση παραλιών.

Για σκοπούς υπολογισμού του κόστους διαχείρισης λήφθηκαν υπόψη μόνο τα έξοδα που σχετίζονται με
την επιλογή των Τοπικών Αρχών να διαχειρίζονται οι ίδιες την παροχή υπηρεσιών, όπως το κόστος μισθο-
δοσίας των εισπρακτόρων και η αγορά και συντήρηση του σχετικού εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι στον υπο-
λογισμό δεν συμπεριλήφθηκαν έξοδα που αφορούν στη γενικότερη διαχείριση των παραλιών και τα οποία
δεν προέκυψαν λόγω της επιλογής της Τοπικής Αρχής να διαχειριστεί η ίδια τις υπηρεσίες ή να αναθέσει τη
διαχείρισή τους σε ιδιώτες, όπως για παράδειγμα το κόστος ναυαγοσωστών, καθαριότητας και το κόστος
επιθεωρητών, αφού αυτά τα επωμίζονται ούτως ή άλλως. 



Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζονται τα συνολικά καθαρά έσοδα κάθε Τοπικής Αρχής από τη διαχεί-
ριση των παραλιών της κατά τα έτη 2012 και 2013, καθώς και ο αριθμός υπηρεσιών (κρεβατιών/ομπρελών)
που διαθέτει. 

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω στοιχεία:

(α) Ο Δήμος Παραλιμνίου, ο οποίος επέλεξε να διαχειρίζεται ο ίδιος τις παραλίες του, πραγματοποίησε τα
υψηλότερα καθαρά έσοδα. Το καθαρό κέρδος του Δήμου ανά κρεβάτι/ομπρέλα για το έτος 2013
ανήλθε σε σχεδόν €200, που αντιπροσωπεύει τη δεύτερη ψηλότερη απόδοση από το δείγμα που εξε-
τάσαμε κατά τον έλεγχό μας. Τα καθαρά έσοδα του Δήμου από την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή μετά
την αφαίρεση των σχετικών εξόδων ανήλθαν, για το 2013, σε €846.595 και παρουσίασαν σημαντική
αύξηση σε σχέση με τα καθαρά έσοδα του 2012 τα οποία ανήλθαν σε €575.415. Παρά το γεγονός ότι
ο αριθμός υπηρεσιών που διαθέτει αντιστοιχεί μόλις στο 57% του αριθμού υπηρεσιών που προσφέρει
προς ενοικίαση ο Δήμος Αγίας Νάπας, τα καθαρά έσοδά του ήταν κατά 16% περισσότερα.  

(β) Ο Δήμος Πέγειας πραγματοποίησε, κατά το 2013, τα περισσότερα καθαρά έσοδα ανά υπηρεσία από
τις υπόλοιπες Τοπικές Αρχές (€224/υπηρεσία). Τα συνολικά καθαρά έσοδά του, ανήλθαν για το 2013,
σε €328.918. Από αυτά, τα €257.364, που αντιπροσωπεύουν το 78% των συνολικών εσόδων, προέκυ-
ψαν από την διαχείριση του 41% των υπηρεσιών από τον ίδιο τον Δήμο, ενώ τα έσοδα από το 59%
των υπηρεσιών που διαχειρίστηκαν ιδιώτες, αντιπροσωπεύουν μόλις το 22%. Επισημαίνεται ότι, κατά
το έτος 2012, κατά το οποίο οι υπηρεσίες του Δήμου τύγχαναν διαχείρισης μόνο από ιδιώτες, τα κα-
θαρά έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε €219.537 και το καθαρό κέρδος του Δήμου ανά κρεβάτι/ομπρέλα
ανήλθε σε περίπου €149, δηλαδή με την ανάληψη μέρους των υπηρεσιών από τον ίδιο τον Δήμο, το
καθαρό κέρδος του ανά κρεβάτι/ομπρέλα αυξήθηκε κατά 50%. Επισημάναμε ότι, επτά από τους δώ-
δεκα ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες για περίοδο που κυμαίνεται από δύο μέχρι 12 έτη, δεν είχαν
εξοφλήσει τις οφειλές τους σε σχέση με τις άδειες που τους χορηγήθηκαν από τον Δήμο, με το ύψος
της οφειλής ενός από αυτούς, να ανέρχεται, στις 31.12.2013, στα €131.500.
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Ο Δήμαρχος Πέγειας μας πληροφόρησε ότι οι εν λόγω ιδιώτες κατείχαν το δικαίωμα άδειας παροχής
υπηρεσιών με ειδικό καθεστώς από το 1985. 

(γ) Το καθαρό κέρδος του Δήμου Αγίας Νάπας ανά κρεβάτι/ομπρέλα ανήλθε για το 2013 σε σχεδόν €98.
Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών του Δήμου (69%) τυγχάνει διαχείρισης από
ιδιώτες, τα έσοδα του Δήμου κατά το 2013, από την έκδοση των σχετικών αδειών για παροχή υπηρε-
σιών, τα οποία ανήλθαν σε €355.252, ήταν λιγότερα από τα καθαρά έσοδα (€376.691) που πραγματο-
ποίησε ο Δήμος από το 31% των υπηρεσιών που διαχειρίστηκε ο ίδιος, η δε απόδοση ανά
κρεβάτι/ομπρέλα που διαχειρίστηκε ο Δήμος ανήλθε σε περίπου €160, σε σχέση με περίπου €69 για
κάθε κρεβάτι/ομπρέλα που διαχειρίστηκαν οι ιδιώτες αδειούχοι.   

(δ) Ο Δήμος Λάρνακας αναθέτει τη διαχείριση όλων των υπηρεσιών σε ιδιώτες και παρά το γεγονός ότι
διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών παγκυπρίως, το καθαρό κέρδος του Δήμου ανά κρε-
βάτι/ομπρέλα ανήλθε για το 2013 σε περίπου €47 μόνο. Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου μας, η
απόδοση αυτή είναι από τις χαμηλότερες που καταγράφονται, γεγονός που θα πρέπει να προβλημα-
τίσει τον Δήμο. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, η καθαρή απόδοση σε Τοπικές Αρχές, οι οποίες δια-
χειρίζονται οι ίδιες μέρος ή όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται στις παραλίες τους ανήλθε σε πέραν
των €200 ανά κρεβάτι/ομπρέλα. Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, οι εισπράξεις από
τα τέλη στάθμευσης στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μακένζυ», για την περίοδο 21.6-
29.9.2013, (64 συνολικά μέρες), κατά τις ώρες 10:00-18:00, οπότε η παραλία χρησιμοποιείται από λουό-
μενους, ανήλθαν σε €132.962. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία, υπολογίζεται ότι ο μέσος
όρος των οχημάτων που επισκέφτηκαν την εν λόγω παραλία, κατά την περίοδο εκείνη, ανήλθε σε
1.039 ανά ημέρα (€132.962/ €2 τέλος ανά όχημα/ 64 ημέρες), γεγονός που καταδεικνύει τη δημοτικό-
τητα της υπό αναφορά παραλίας. Οι εισπράξεις του Δήμου από την ανάθεση της διαχείρισης των υπη-
ρεσιών της εν λόγω παραλίας, σε ιδιώτες, κατά το έτος 2013, ανήλθαν σε μόνο €60.730. Εάν
υποθέσουμε ότι τουλάχιστον οι επιβάτες των μισών αυτοκινήτων προέβηκαν στην ενοικίαση μια ομ-
πρέλας και δύο κρεβατιών, προκύπτει ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ημερήσιες εισπράξεις
σχεδόν €4.000 (€7,50 Χ 520). Συνεπώς εισηγηθήκαμε όπως ο Δήμος, εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης
της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχει στις παραλίες του, ώστε να αυξήσει τα έσοδά του. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι πρόθεση του Δήμου είναι η μεγιστοποίηση
των εσόδων του από τη διαχείριση των παραλιών και ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014, θα εξεταστεί
το ενδεχόμενο ανάληψης από τον ίδιο τον Δήμο της διαχείρισης υπηρεσιών σε συγκεκριμένες παρα-
λίες. Για τον σκοπό αυτό, αφού εγκριθούν από την ΤΕΠ τα επικαιροποιημένα σχέδια χρήσης παραλιών
του Δήμου, θα εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας στα πλαίσια της οποία θα διερευνηθεί το πιο πάνω εν-
δεχόμενο.

(ε) Κατά το έτος 2013, κατά το οποίο ο Δήμος Σωτήρας επέλεξε να διαχειρίζεται ο ίδιος όλες τις παραλίες
του, το καθαρό κέρδος του Δήμου ανά κρεβάτι/ομπρέλα ανήλθε σε σχεδόν €76 και τα συνολικά κα-
θαρά έσοδά του σε €28.417. Επισημαίνεται ότι, κατά το έτος 2012, κατά το οποίο οι υπηρεσίες του
Δήμου τύγχαναν διαχείρισης από ιδιώτη, τα καθαρά έσοδα του Δήμου ανήλθαν σε €12.000, δηλαδή
με την ανάληψη των υπηρεσιών από τον ίδιο τον Δήμο, τα καθαρά έσοδά του υπερδιπλασιάστηκαν.

(στ) Το καθαρό κέρδος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα ανά κρεβάτι/ομπρέλα ανήλθε για το
2013 σε περίπου €85, ποσό πολύ χαμηλό συγκρινόμενο με την απόδοση Τοπικών Αρχών που διαχει-
ρίζονται οι ίδιες την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες τους.

(ζ) Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου παραχώρησε δωρεάν το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών, σε μία από τις δύο
παραλίες που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του, στην οποία μπορούν να παρέχονται, σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης παραλίας, συνολικά 204 κρεβάτια και ομπρέλες θαλάσσης,
σε ξενοδοχειακή μονάδα. Τα καθαρά έσοδα του Δήμου, κατά τα έτη 2012 και 2013, από τη διαχείριση
των παραλιών του ανήλθαν σε μόλις €2.153 και €11.067, αντίστοιχα, τα οποία προήλθαν από την έκ-
δοση άδειας παροχής υπηρεσιών στη δεύτερη παραλία που λειτουργεί στα διοικητικά όριά του και
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στην οποία, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης, μπορούν να τοποθετηθούν συνολικά 183
κρεβάτια και ομπρέλες θαλάσσης.

(η) Κατά το έτος 2013 υπήρχαν, εντός των ορίων του Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, τρεις παραλίες
που είχαν χαρακτηριστεί ως περιοχές λουομένων, για τις οποίες, ωστόσο, δεν υπήρχαν εγκεκριμένα
σχέδια χρήσης. Στις δύο από αυτές, καθώς και σε μία άλλη παραλία, η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί
ως περιοχή λουομένων, παρέχονταν, κατά το 2013, υπηρεσίες από ιδιώτες ξενοδόχους, οι οποίοι δεν
είχαν εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Γραμ-
ματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου, εξασφαλίστηκαν, εντός του 2014, εγκεκριμένα σχέδια χρήσης για
τις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές λουομένων και το Κοινοτικό Συμβούλιο εξέδωσε
άδειες για την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε αυτές, κατόπιν διαδικασίας προσφορών.

2.1.3   Παραγωγικότητα προσωπικού παραλιών.

Από την αξιολόγηση στοιχείων που λήφθηκαν από τους Δήμους Σωτήρας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου,
αναφορικά με το προσωπικό που απασχολούν αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες, προ-
έκυψαν τα ακόλουθα:

(α) Ο Δήμος Παραλιμνίου, ο οποίος διαχειρίστηκε εξ ολοκλήρου την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες
του, που κατά το έτος 2013 ανέρχονταν συνολικά στις 4.240, απασχόλησε, για τον σκοπό αυτό, 14 μό-
νιμους ωρομίσθιους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη εισπράκτορα. Ο Δήμος Αγίας Νάπας, για
τη διαχείριση του 31% των υπηρεσιών του, που ανέρχονταν σε 2.355 κρεβάτια και ομπρέλες θαλάσσης,
εργοδότησε 20 μόνιμους ωρομίσθιους υπαλλήλους, οι οποίοι εκτελούσαν χρέη εισπράκτορα και βοη-
θού εισπράκτορα. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Δήμος Παραλιμνίου για σκοπούς ενίσχυσης της παραγωγικότητας των
εισπρακτόρων, καταβάλλει σε αυτούς, προμήθεια ύψους 15% επί των συνολικών εισπράξεων που
πραγματοποιεί ο καθένας, η οποία αυξάνεται στο 25% για κάθε δεύτερη ενοικίαση της υπηρεσίας.
Επίσης, ο Δήμος συμπεριέλαβε στις υποχρεώσεις των εισπρακτόρων την καθαριότητα της παραλίας
την οποία διαχειρίζονται, ως κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων λουομένων. 

(β) Για την παροχή υπηρεσιών, ο Δήμος Σωτήρας απασχόλησε, κατά το 2013, έναν έκτακτο υπάλληλο, για
την περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου, έναντι μηνιαίας αμοιβής ύψους €500, πλέον ποσοστού 15% επί των
καθαρών εισπράξεων από την παροχή υπηρεσιών, και δύο εποχικούς εργάτες, για την περίοδο Ιου-
νίου-Νοεμβρίου, έναντι μηνιαίας αμοιβής €1.395. Σε επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στις
23.8.2013 διαπιστώσαμε ότι, ο Δήμος ανέθεσε στον έκτακτο υπάλληλο τη διαχείριση των 252 θαλάσ-
σιων κρεβατιών και ομπρελών που παρέχονταν στην παραλία της «Αγίας Θέκλας», και σε κάθε ένα
από τους εποχικούς εργάτες, τη διαχείριση των παραλίων «Ποσειδώνας» και «Σειρήνες», αντίστοιχα,
σε κάθε μια από τις οποίες υπήρχαν τοποθετημένα 60 θαλάσσια κρεβάτια και ομπρέλες. Κατά την ημε-
ρομηνία επίσκεψής μας, δηλαδή όταν η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος βρισκόταν στο ψηλότερο
σημείο αιχμής της, δεν ήταν ενοικιασμένο ούτε ένα κρεβάτι θάλασσας ή ομπρέλα στις παραλίες «Πο-
σειδώνας» και «Σειρήνες». Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, οι συνολικές εισπράξεις που πραγματο-
ποιήθηκαν από τις δύο αυτές παραλίες, κατά την περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου, ανήλθαν σε μόλις
€1.053, ενώ τα έξοδα που καταβλήθηκαν κατά την ίδια περίοδο για τους μισθούς των δύο εργατών
ανήλθαν σε €19.904. Όπως πληροφορηθήκαμε, οι παραλίες «Ποσειδώνας» και «Σειρήνες» δεν αποτε-
λούν, προς το παρόν, σημαντικό πόλο έλξης για τους λουόμενους, η προσέλκυση των οποίων σε αυτές
είναι σχεδόν μηδαμινή, κυρίως λόγω της βραχώδους μορφολογίας της συγκεκριμένης θαλάσσιας πε-
ριοχής. 

2.1.4   Εισηγήσεις.

(α) Διαχείριση παροχής υπηρεσιών από την Τοπική Αρχή. Όπως προκύπτει από πιο πάνω, η διαχείριση
των παραλιών μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική πηγή εσόδων για την οικεία Τοπική αρχή. Το πα-
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ράδειγμα του Δήμου Παραλιμνίου καταδεικνύει ότι, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, η ορθολογι-
στική διαχείριση των παραλιών από την ίδια την Τοπική Αρχή αποφέρει περισσότερα έσοδα. Αυτό εν-
δεχομένως να αποτελεί και ένδειξη ότι το αντίτιμο που καταβάλλεται σήμερα για εξασφάλιση άδειας
από τους ιδιώτες είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που αναμένεται να ρυθμιστεί από τους κανόνες της αγο-
ράς όταν θα προκηρύσσονται προσφορές για την παραχώρηση των αδειών αυτών. Φαίνεται όμως ότι
η, με τα σημερινά δεδομένα, εξ’ ιδίων διαχείριση των παραλιών παραμένει μια οικονομικά πολύ ελκυ-
στική επιλογή για τις Τοπικές Αρχές. Με την επιλογή αυτή παρέχεται κίνητρο και δίνεται η δυνατότητα
στην οικεία Τοπική Αρχή να καρπωθεί οφέλη από την παροχή ποιοτικών υποδομών και εξυπηρέτησης,
γεγονός που θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάδειξη των παραλιών της Κύπρου ως ελκυστικών του-
ριστικών προορισμών. Σε αντίθεση, η πρακτική της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, πα-
ρουσιάζει σήμερα σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία επιφορτίζουν τις Τοπικές Αρχές με οικονομικό
και διοικητικό κόστος, κάτι που φαίνεται να είναι κυρίως απόρροια του γεγονότος ότι η ανάθεση στον
ιδιωτικό τομέα δεν γίνεται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Είναι εισήγηση μας ότι για να καταστεί
πιο προσοδοφόρα η ανάθεση στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει τάχιστα να υπάρξουν ανταγωνιστικές
διαδικασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν την παροχή επαρκούς πληροφόρησης στους ενδιαφερόμε-
νους οικονομικούς φορείς ώστε να αντιληφθούν ορθά τις προοπτικές κερδοφορίας της κάθε παραλίας.
Λόγω της μικρής κεφαλαιουχικής δαπάνης που απαιτεί η διαχείριση μιας παραλίας, οι συμβάσεις ανά-
θεσης στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει, για τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον, μέχρι να αποκτηθούν περισ-
σότερες εμπειρίες και διαμορφωθεί πιο αξιόπιστη βάση δεδομένων, να έχουν μικρή σχετική διάρκεια,
που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη. Στις περιπτώσεις που σήμερα εφαρμόζεται η εξ’ ιδίων διαχείριση
των παραλιών, θα πρέπει αυτή σταδιακά να εμπλουτίζεται με την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε
ιδιώτες μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας και μόνο εφόσον οι τιμές ενοικίου που θα προσφέρονται
θα οδηγούν σε μεγαλύτερα έσοδα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 

(β) Επέκταση της τουριστικής και της κολυμβητικής περιόδου. Κατά το έτος 2013 τα συνολικά έσοδα
και τα συνολικά καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των παραλιών από τις 11 Δημοτικές Αρχές ανήλθαν
σε €3.417.131 και €2.537.206, αντίστοιχα, ενώ, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, υπάρχει μεγάλη προοπτική
για σημαντική αύξηση των εσόδων αυτών. Ωστόσο το τουριστικό αυτό προϊόν παραμένει εποχικό,
αφού οι υπηρεσίες των παραλιών παρέχονται μόνο κατά την περίοδο 1η Απριλίου μέχρι την 30η Οκτω-
βρίου και τερματίζονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι, παρ’ όλες τις προ-
σπάθειες για προσέλκυση χειμερινού τουρισμού στα παραθαλάσσια θέρετρα της Κύπρου, δεν
παρέχονται υπηρεσίες σε καμία παραλία και εισηγούμαστε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο παροχής
ορισμένων βασικών υπηρεσιών (τοποθέτηση σημαντήρων εντός της θάλασσας, υπηρεσίες ναυαγο-
σώστη, καθάρισμα παραλίας/δημόσιων αποχωρητηρίων και ενοικίαση κρεβατιών/ομπρελών) σε πε-
ριορισμένο αριθμό καθορισμένων παραλιών ανά επαρχία, ώστε να ενθαρρυνθεί ο χειμερινός
τουρισμός. 



2.2   Διαδικασία χορήγησης αδειών στους δικαιούχους παροχής

υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Σκοπός ελέγχου: Η έκδοση αδειών για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων, από τις Τοπικές Αρχές, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5Γ της νομοθεσίας, κανένα πρόσωπο δεν έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε παροχή
υπηρεσιών ή διευκολύνσεων χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας Τοπικής Αρχής και κατά παράβαση
των όρων που διαλαμβάνει η άδεια αυτή. Άδειες παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων παραχωρούνται
από τις οικείες Τοπικές Αρχές. Η οικεία Τοπική Αρχή μπορεί να παρέχει η ίδια υπηρεσίες στην κρατική 
παραλία που βρίσκεται μέσα στα όριά της. Επίσης, η οικεία Τοπική Αρχή έχει τη δυνατότητα να εκδώσει
άδεια παροχής υπηρεσιών, σε τμήματα της παραλίας, τα οποία εμπίπτουν σε κρατική παραλιακή γη που
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Κύριες επισημάνσεις

Με βάση πρόσφατες τροποποιήσεις στη νομο-

θεσία, οι άδειες που εκδόθηκαν για παροχή υπη-

ρεσιών και διευκολύνσεων λήγουν στις

31.10.2014 και στις περιπτώσεις όπου οι οικείες

Τοπικές Αρχές αποφασίσουν να μην παρέχουν οι

ίδιες υπηρεσίες στις παραλίες τους, θα πρέπει να

προωθηθούν έγκαιρα ενέργειες για προκήρυξη

προσφορών.

Οι περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δι-

καιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του

2013 δημιουργούν διάκριση προς όφελος των

υφιστάμενων παροχέων διευκολύνσεων της

κάθε θαλάσσιας περιοχής και αντίκειται στις δια-

τάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.

Σε έξι παραλίες που βρίσκονται σε κρατικό

δάσος παρέχονται υπηρεσίες χωρίς την εξασφά-

λιση σχετικής έγκρισης από το Τμήμα Δασών. 

Διαπιστώθηκαν ελλείψεις στη διαδικασία αδει-

οδότησης της παροχής υπηρεσιών από τις οι-

κείες Τοπικές Αρχές π.χ. παροχή υπηρεσιών από

ιδιώτες χωρίς άδεια, έκδοση άδειας με καθυστέ-

ρηση, ανομοιομορφία στην τιμολόγηση των δι-

καιούχων. 

Διαπιστώθηκε ότι, για την παροχή υπηρεσιών σε

ιδιωτικά τεμάχια γης, που εμπίπτουν εντός της

ΖΠΠ, δεν εκδίδονται, σε όλες τις περιπτώσεις,

άδειες από τις οικείες Τοπικές Αρχές.

Εισηγήσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να προβεί στις

απαραίτητες υποδείξεις προς τις Τοπικές Αρχές

για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και χορή-

γηση των αδειών με ισχύ από τις 1.11.2014 κα-

τόπιν διαδικασίας προσφορών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να εξετάσει το

θέμα και να προωθήσει ενέργειες για τροποποί-

ηση του Κανονισμού.

Το Τμήμα Δασών, πρέπει να προωθήσει ενέρ-

γειες για καταγραφή και χαρτογράφηση των πε-

ριβαλλοντικών και οικολογικών στοιχείων των

περιοχών καθώς και για τη διαδικασία παραχώ-

ρησης σχετικών αδειών για τη διαχείριση παρα-

λιών που βρίσκονται σε κρατικό δάσος.

Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να προωθήσουν ενέρ-

γειες για επίλυση των προβλημάτων που επιση-

μάνθηκαν.

Ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί του θέματος από

τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και με

βάση τις απόψεις του, αναμένεται ότι θα δοθούν

οδηγίες στις Τοπικές Αρχές για τον χειρισμό του

θέματος.



έχει εκμισθωθεί από το κράτος. Η νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα, στην οικεία Τοπική Αρχή, για απομά-
κρυνση των αντικειμένων που τοποθετούνται παράνομα στην παραλία για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή
διευκολύνσεων, τα οποία θα επιστρέφονται στον κάτοχό τους, αφού ο ίδιος καταβάλει όλα τα έξοδα απο-
μάκρυνσης και φύλαξής τους.

Οι έλεγχοι μας επικεντρώθηκαν στους Δήμους Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου, Λάρνακας, Πέγειας και Σωτήρας,
αφού, βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, μέσω ερωτηματολογίων, οι υπό αναφορά Δημοτικές
Αρχές παρέχουν τον μεγαλύτερο αριθμό υπηρεσιών (73% του συνόλου υπηρεσιών από Δημοτικές Αρχές
για το 2013), καθώς και στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα, το οποίο παρέχει τον μεγαλύτερο αριθμό
υπηρεσιών από όλες τις Κοινοτικές Αρχές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, οι παραλίες που εμπίπτουν
στα διοικητικά όρια αυτών των Τοπικών Αρχών θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς, γεγονός που προσδίδει σε
αυτές αυξημένη ευθύνη για τη διαχείριση, ανάδειξη και προστασία τους. 

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

2.2.1   Χορήγηση άδειας, στους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων, από τις οικείες Τοπικές
Αρχές, κατόπιν διαδικασίας προσφορών. 

Η χορήγηση άδειας στους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων γινόταν, στις πλείστες πε-
ριπτώσεις, χωρίς προσφορές, στη βάση σχετικής απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβου-
λίου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 25.7.2012, νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας της Παραλίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και ακολούθως το κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση,
με κύριο στόχο την κατάργηση της παραχώρησης των αδειών παροχής διευκολύνσεων ή υπηρεσιών σε δι-
καιούχους αδειών χωρίς προσφορές, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, οι διατάξεις της οποίας θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό
δίκαιο μέχρι τις 28.12.2009.

Στις 24.10.2013 η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο, υιοθετώντας τροπολογίες, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τη
χορήγηση αδειών για παροχή υπηρεσιών, θα δίδεται κατά προτεραιότητα δικαίωμα επιλογής στο διαχειρι-
στή παράκτιου ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής που επιδεικνύει ενδιαφέρον και υποβάλλει σχετική προ-
σφορά για εξασφάλιση των αδειών για το μέρος της παραλίας που εφάπτεται αυτών, υπό τον όρο ότι, σε
περίπτωση που υποβληθεί από οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο υψηλότερη προσφορά, ο διαχειριστής
θα καταβάλλει το ποσό της υψηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε. Επίσης, όσον αφορά στους υφιστά-
μενους αδειούχους, το δικαίωμα παραχώρησης άδειας χωρίς προσφορές, θα παύει να ισχύει κατά την ημε-
ρομηνία συμπλήρωσης της συντάξιμης ηλικίας τους, όπως καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ή κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης δέκα ετών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του προταθέντος νόμου (οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη).

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κρίνοντας ότι οι πιο πάνω διατάξεις αντίκεινται στις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, καθώς και σχετικού
όρου του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε με την Τρόικα, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Συμ-
φωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2013 (Ν.1(ΙΙΙ)/2013), ανέπεμψε τον
υπό αναφορά τροποποιητικό Νόμο.

Στις 21.11.2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε την αναπομπή και επαναψήφισε τον Νόμο περί Προ-
στασίας της Παραλίας όπως είχε διαμορφωθεί στις 24.10.2013. Στις 29.11.2013 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως καταχωρίσει αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο
για την αντισυνταγματικότητα του Νόμου. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε στις 9.5.2014, ότι ο εν λόγω
Νόμος προσκρούει στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ και ως εκ τούτου τέθηκε σε ισχύ η προηγούμενη νομοθεσία,
σύμφωνα με την οποία, οι άδειες που εκδόθηκαν για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων λήγουν στις
31.10.2014.
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Λόγω των πιο πάνω εξελίξεων, εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώσει σχετικά, το συν-
τομότερο δυνατό, όλες τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτουν πα-
ραλίες στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή/και διευκολύνσεις, ώστε να προωθήσουν έγκαιρα τις
απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία για τη
χορήγηση των αδειών για παροχή διευκολύνσεων ή υπηρεσιών κατόπιν προσφορών θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τις 31.10.2014 και οι εν λόγω άδειες να ισχύουν από 1.11.2014.

2.2.2   Τροποποίηση των περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) Κανονισμών. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 25.7.2012, τους περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώ-
ματα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2013, οι οποίοι αφού εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων στις 24.10.2013, δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.11.2013 (ΚΔΠ
397/2013). Διαπιστώσαμε ότι οι εν λόγω τροποποιητικοί Κανονισμοί καθιστούν αναγκαίο προσόν για τους
προσφοροδότες παροχείς διευκολύνσεων την «αποδεδειγμένη πενταετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή
διευκολύνσεων στη θαλάσσια περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά», το οποίο αποτελεί εξό-
φθαλμα διάκριση προς όφελος των υφιστάμενων παροχέων διευκολύνσεων της κάθε θαλάσσιας περιοχής
και καταστρατηγεί τους σκοπούς της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και της σχετικής, εναρμονιστικής νομοθεσίας,
αφού αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Εσωτερικών προωθή-
σει ενέργειες για τροποποίηση του Κανονισμού.

Ζητήσαμε επίσης από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας πληροφορήσει εάν ζητήθηκε νομική γνωμάτευση
από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με την νομιμότητα του νομοσχεδίου και των τροποποιητικών Κανονι-
σμών, πριν την υποβολή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

2.2.3   Χορήγηση άδειας από το Τμήμα Δασών για την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε παραλίες
που βρίσκονται σε κρατική δασική γη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), καμία Τοπική
Αρχή δεν παρέχει υπηρεσίες ούτε χορηγεί άδειες σε ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε
παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος, εκτός κατόπιν άδειας του Τμήματος Δασών. Επιπρόσθετα, το ίδιο
άρθρο διαλαμβάνει ότι καμιά άδεια δεν παρέχεται για παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές προστασίας
της πανίδας και της χλωρίδας, οι οποίες, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 χαρακτηρίζονται ως
«Φυσικά Αποθέματα» . 

Από τις παραλίες της Κύπρου που έχουν χαρακτηριστεί ως νερά κολύμβησης, εννιά βρίσκονται σε κρατικό
δάσος. Όπως διαπιστώσαμε, από τις παραλίες αυτές, μόνο στη μία («Δάσος του Ραντί» στα Κούκλια) παρέ-
χονται υπηρεσίες κατόπιν άδειας του Τμήματος, ενώ σε άλλες έξι παραλίες («Λάντα», «Μακρόνησος», «Νησί»,
«Βαθειά Γωνιά» και «Πανταχού», του Δήμου Αγίας Νάπας και «Κόννος» που εμπίπτει στα διοικητικά όρια
των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου) παρέχονται υπηρεσίες χωρίς σχετική άδεια. Όσον αφορά στις
παραλίες «Δασούδι 1» και «Δασούδι 2» του Δήμου Γερμασόγειας, δεν παρέχονται υπηρεσίες στο μέρος που
βρίσκεται σε κρατικό δάσος. Η έγκριση που παραχωρήθηκε από το Τμήμα προς το Κοινοτικό Συμβούλιο
Κουκλιών για τη διαχείριση της παραλίας «Δάσος του Ραντί», για την περίοδο 1.7.2013-30.6.2014, έναντι
του ποσού των €1.367, αναφέρεται μόνο στην τοποθέτηση 100 ομπρελών και ανάλογων κρεβατιών θαλάσ-
σης και όχι στην τήρηση οποιωνδήποτε κριτηρίων για την οικολογική προστασία της παραλίας, γιατί, όπως
μας πληροφόρησε ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος, δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε προστατευόμενα είδη. 

Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος μάς πληροφόρησε ότι έχει γίνει αξιολόγηση των υπό αναφορά παράλιων
περιοχών σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική και οικολογική τους αξία και δεν κρίθηκε σκόπιμο να ταξινο-
μηθούν και να κηρυχθούν ως «Φυσικά Αποθέματα». Βάσει της αξιολόγησης, δύο από τις περιοχές αυτές (η
περιοχή «Κόννος» και μέρος της περιοχής «Μακρόνησος»), εντάχθηκαν στο δίκτυο «Natura 2000». Μας πλη-
ροφόρησε επίσης ότι, ακόμα και στις περιπτώσεις περιοχών που δεν είναι χαρακτηρισμένες ως «Φυσικό
Απόθεμα» ή δίκτυο «Natura 2000», το Τμήμα διενεργεί καταγραφή και χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών
και οικολογικών στοιχείων και εκεί όπου κρίνεται σκόπιμο, λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Σε παραλίες
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στα διοικητικά όρια των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, εντοπίστηκαν περιβαλλοντικά και οικολογικά
στοιχεία για τα οποία θα τεθούν σχετικοί όροι, κατά την έκδοση αδειών χρήσης από το Τμήμα. Το Τμήμα
βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση διαδικασίας, σύμφωνα με την
οποία η Τοπική Αρχή θα εξασφαλίζει έγκριση, από το Τμήμα, για τη διαχείριση παραλίας που βρίσκεται σε
κρατικό δάσος, αφού πρώτα το Τμήμα βεβαιωθεί ότι η Τοπική Αρχή εφαρμόζει συγκεκριμένους όρους για
την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ο Αν. Διευθυντής του Τμήματος μας πληροφόρησε επίσης
ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε σχετική Απόφαση για την έκδοση των αδειών και ότι εκκρεμεί μόνο
η ετοιμασία και υπογραφή των συμβάσεων με τις Τοπικές Αρχές. Σχετικά με το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Αγίας
Νάπας μας πληροφόρησε ότι, με επιστολή του ημερομηνίας 5.6.2013 προς τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος
Δασών, αιτήθηκε όπως του παραχωρηθεί η νενομισμένη άδεια για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων
σε παραλίες που βρίσκονται σε κρατική δασική γη.

2.2.4    Χορήγηση αδειών στους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων από τις οικείες Τοπικές 
Αρχές.

(α) Κατάλογος δικαιούχων αδειών παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της
νομοθεσίας, τα ονόματα των δικαιούχων αδειών πρέπει να δημοσιεύονται σε κατάλογο που βρίσκεται
αναρτημένος προς επιθεώρηση, από το κοινό, στα γραφεία της Τοπικής Αρχής. 

Κατά τους επιτόπιους έλεγχους που διενεργήσαμε στα γραφεία του Δήμου Λάρνακας και Αγίας Νάπας
στις 23.6.2014 και 5.7.2013, αντίστοιχα, διαπιστώσαμε ότι, ο Δήμος Λάρνακας, δεν τηρεί εγκεκριμένο
κατάλογο δικαιούχων παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων, ενώ ο κατάλογος που τηρεί ο Δήμος
Αγίας Νάπας δεν είναι επικαιροποιημένος. Ο κατάλογος που προσκομίστηκε κατά τον έλεγχο είχε εγ-
κριθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19.4.2004 και όπως πληροφορηθήκαμε, δεν ετοι-
μάστηκαν άλλοι κατάλογοι έκτοτε, παρόλο που τα δεδομένα έχουν στο μεταξύ διαφοροποιηθεί. 

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι ο κατάλογος θα επικαιροποιηθεί και θα αναρτηθεί
στα γραφεία του Δήμου για επιθεώρηση από το κοινό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Ο
Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι δόθηκαν οδηγίες για ετοιμασία και ανάρτηση
του εν λόγω καταλόγου.

(β) Άδειες σε συγγενικά πρόσωπα. Παρατηρήθηκε ότι, κατά το 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Νάπας
εξέδωσε νέα άδεια για παροχή υπηρεσιών σε παραλία του Δήμου, σε συγγενικό πρόσωπο Μέλους του
Δημοτικού Συμβουλίου και επισημάναμε ότι, βάσει των αρχών του Διοικητικού Δικαίου, Μέλη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου δεν πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορά σε συγγενικά τους
πρόσωπα. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι το υπό αναφορά Μέλος του Δημοτικού
Συμβουλίου είχε αποχωρήσει από την αίθουσα συνεδριάσεων, πριν την συζήτηση του σχετικού θέμα-
τος.

(γ) Έκδοση αδειών από τις Τοπικές Αρχές για παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Από τον έλεγχο
που διενεργήσαμε για σκοπούς εξακρίβωσης της έκδοσης, κατά τα έτη 2012 και 2013, από τον Δήμο
Αγίας Νάπας, Λάρνακας και Πέγειας, αδειών παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε όλους τους δι-
καιούχους και της εξόφλησης των αντίστοιχων τελών, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

(i) Οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Λάρνακας δεν τηρούν μητρώο αδειών παροχής υπηρεσιών και διευκο-
λύνσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η παρακολούθηση της ανανέωσης των αδειών
και της είσπραξης των αντίστοιχων τελών. 

Εισηγηθήκαμε όπως, οι Δήμοι τηρούν μητρώο με τις τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών και διευκο-
λύνσεων, όπως παρουσιάζονται στα εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλίας, στο οποίο να καταχω-
ρίζονται στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους, τις εκδοθείσες άδειες και τα εισπραχθέντα τέλη. 

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησαν ότι δόθηκαν
οδηγίες για ετοιμασία του μητρώου με τις τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων όπως
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παρουσιάζονται στα εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλιών και στο οποίο θα καταχωρίζονται
όλα τα σχετικά στοιχεία κάθε άδειας.

(ii) Όσον αφορά στους δικαιούχους παροχής διευκολύνσεων, ο Δήμος Αγίας Νάπας μάς πληροφό-
ρησε ότι παραμένουν όπως παρουσιάζονται στον εγκεκριμένο κατάλογο του 2004. Από τον
έλεγχο επιβεβαιώθηκε ότι, κατά τα έτη 2012 και 2013, ο Δήμος έκδωσε άδεια, έναντι αντίστοιχου
αντιτίμου, στους 12 παροχείς διευκολύνσεων που δραστηριοποιούνται στις δέκα εγκεκριμένες
τοποθεσίες που παρουσιάζονται στα σχέδια χρήσης των παραλιών, σύμφωνα με τον κατάλογο
αδειούχων πού ίσχυε το 2004. 

(iii) Για σκοπούς επιβεβαίωσης της έκδοσης, από τους Δήμους, κατά τα έτη 2012 και 2013, άδειας
σε όλους τους αδειούχους παροχής υπηρεσιών, ζητήσαμε όπως μας προσκομιστούν αντίγραφα
των αδειών που εκδόθηκαν, τα οποία αντιπαραβλήθηκαν με τις εγκεκριμένες τοποθεσίες πα-
ροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα σχέδια χρήσης παραλίας. Από τον πιο πάνω έλεγχο διαπιστώ-
θηκαν τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με τα σχέδια χρήσης των παραλιών που βρίσκονται στην Αγία Νάπα, υπάρχουν
65 εγκεκριμένες τοποθεσίες παροχής υπηρεσιών. Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Δήμο,
33 από τις εγκεκριμένες τοποθεσίες τυγχάνουν διαχείρισης από 29 ιδιώτες, 23 τυγχάνουν
διαχείρισης από τον Δήμο, ενώ εννέα εγκεκριμένες τοποθεσίες παραμένουν ανεκμετάλλευ-
τες. 

• Στις τοποθεσίες με αρ. 42 (παραλία «Πανταχού»), 60 (παραλία «Γλυκού Νερού») και 65 (πα-
ραλία «Κόννος» – μέρος που εμπίπτει στα διοικητικά όρια της Αγίας Νάπας), ιδιώτες διέθεταν
προς ενοικίαση, κατά το 2013, 50 κρεβάτια και 25 ομπρέλες, 200 κρεβάτια και 100 ομπρέλες
και 20 κρεβάτια και 10 ομπρέλες, αντίστοιχα, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από
τον Δήμο Αγίας Νάπας. Λαμβάνοντας υπόψη τα εγκεκριμένα τέλη για την εξασφάλιση άδειας
παροχής υπηρεσιών που ίσχυαν για το έτος 2013, υπολογίζεται ότι ο Δήμος απώλεσε περί-
που €30.100, κατά το έτος 2013, από τη μη έκδοση των πιο πάνω αδειών. Ο Δήμαρχος Αγίας
Νάπας μας πληροφόρησε ότι το πιο πάνω θέμα θα τεθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου με στόχο τη λήψη μέτρων για την είσπραξη των ποσών που οφείλουν οι υπό ανα-
φορά ιδιώτες, για την τοποθέτηση κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας, κατά το 2013, χωρίς
την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.

• Διαπιστώθηκε ότι, σε μία περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτική γη, ο Δήμος Αγίας
Νάπας εξέδωσε άδεια μόνο για το έτος 2012, παρά το γεγονός ότι παρέχονταν υπηρεσίες
από το ίδιο άτομο και κατά το 2013 (άδεια με αρ. 104). Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πλη-
ροφόρησε ότι θα ληφθούν μέτρα για την είσπραξη των σχετικών τελών άδειας για το έτος
2013.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις οι άδειες που εκδόθηκαν από τους Δήμους Αγίας Νάπας και Λάρ-
νακας δεν παρουσιάζουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυ-
τοποίηση του αιτητή ή της τοποθεσίας στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, όπως για
παράδειγμα τον αριθμό της θέσης και την ονομασία της τοποθεσίας σύμφωνα με το σχέδιο
χρήσης παραλίας, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του αδειούχου ή τον αριθμό εγγραφής
της εταιρείας. Πέραν των πιο πάνω στοιχείων, εισηγηθήκαμε όπως, στην άδεια παροχής υπη-
ρεσιών, συμπεριλαμβάνεται και σχετική δήλωση συμμόρφωσης, από τον αιτητή, με τις δια-
τάξεις της νομοθεσίας που αφορούν στα κριτήρια ανάθεσης της υπηρεσίας π.χ. την κατοχή
πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, τις ώρες παροχής υπηρεσιών στην παραλία, την
καθαριότητα γύρω από τον χώρο παροχής των υπηρεσιών, τη διασφάλιση της ελεύθερης
διακίνησης του κοινού πάνω στην παραλία και την απόσταση τοποθέτησής τους από τη θά-
λασσα. Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως παρόμοια δήλωση συμμόρφωσης συμπεριληφθεί
και στην άδεια παροχής διευκολύνσεων, η οποία να αφορά σε κριτήρια ανάθεσης π.χ. την
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εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας των ειδών θαλάσσιων αθλημάτων από το
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την κατοχή εγκεκριμένου διπλώματος πρώτων
βοηθειών και την ανάρτηση πινακίδας στην οποία να αναγράφονται τα δικαιώματα ενοικία-
σης των θαλάσσιων αθλημάτων. 

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας και ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησαν ότι
θα εφαρμόσουν τις πιο πάνω υποδείξεις μας. 

• Ο Δήμος Λάρνακας δεν εκδίδει ετησίως άδειες παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, οι τελευ-
ταίες εκδοθείσες άδειες για τις παραλίες «Φοινικούδες» και «Μακένζυ», οι οποίες προσκομί-
στηκαν κατά τον έλεγχο, εκδόθηκαν το 2005, με λήξη στις 31.12.2005. 

• Σε τμήμα της παραλίας μεταξύ των παραλιών «Καστέλλα» και «Μακένζυ», για το οποίο δεν
υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης, ιδιώτης διαθέτει προς ενοικίαση 50 κρεβάτια και 25
ομπρέλες, χωρίς να έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Δήμο. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι θα ληφθούν μέτρα για μετακί-
νηση των υπηρεσιών που παρέχονται παράνομα σε παραλίες. Επιπρόσθετα μας πληροφό-
ρησε ότι οι περιπτώσεις παραλιών που λειτουργούν χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης, θα
μελετηθούν στα πλαίσια εκπόνησης του νέου σχεδίου διαχείρισης των παραλιών του Δήμου.

• Επτά από τους 12 ιδιώτες που παρέχουν υπηρεσίες σε παραλίες του Δήμου Πέγειας δεν
έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Δήμο. Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω ιδιώτες παρέ-
χουν υπηρεσίες χωρίς άδεια για σειρά ετών, που κυμαίνονται από δύο μέχρι 12, με αποτέ-
λεσμα το ύψος της οφειλής ενός από αυτούς, προς τον Δήμο, ανερχόταν, στις 31.12.2013
στα €131.500. Επίσης, ένας από τους τρεις ιδιώτες που παρέχουν διευκολύνσεις, ο οποίος
κατέχει δύο σημεία παροχής διευκολύνσεων δεν έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον
Δήμο. Όπως μας αναφέρθηκε, ο Δήμος έλαβε νομικά μέτρα εναντίον τους τα οποία ωστόσο
δεν απέδωσαν, αφού οι εν λόγω ιδιώτες, μέχρι σήμερα αρνούνται να αποπληρώσουν τις
οφειλές τους και να μετακινήσουν τον εξοπλισμό τους. Όπως πληροφορηθήκαμε, επίσης, ο
Δήμος απέστειλε προειδοποίηση, μέσω δικηγόρου, στους εν λόγω ιδιώτες για την μετακί-
νηση του εξοπλισμού τους μέχρι τις 31.3.2014 και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προέβαινε
ο ίδιος στη μετακίνησή τους. Εκφράσαμε την άποψη ότι ο Δήμος δεν πρέπει να επιδείξει
άλλη ανοχή και ζητήσαμε από τον Δήμο να μας πληροφορήσει για την εξέλιξη του θέματος.

Ο Δήμαρχος Πέγειας μας πληροφόρησε ότι, ο Δήμος, επιπρόσθετα της λήψης νομικών μέ-
τρων και καταχώρισης αγωγών εναντίον των εν λόγων ιδιωτών, ορισμένων από τις οποίες η
εκδίκαση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, προχώρησε, σε συνεργασία με την Αστυνομία,
στην απομάκρυνση των μη αδειούχων παρασχεθείσων υπηρεσιών και διευκολύνσεων, με
αποτέλεσμα, η διαχείριση των παραλιών να γίνεται σήμερα από τον Δήμο και τους αδειού-
χους ιδιώτες. 

• Παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη στις παραλίες «Κόννος» και «Σειρήνα» στο Παραλίμνι. Όπως
πληροφορηθήκαμε, στο μέρος της παραλίας «Κόννος» που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του
Δήμου Παραλιμνίου και στην παραλία «Σειρήνα», παρέχονται προς ενοικίαση, από ιδιώτες,
ομπρέλες και κρεβάτια θάλασσας, χωρίς ωστόσο οι ιδιώτες να κατέχουν σχετική άδεια πα-
ροχής υπηρεσιών από τον Δήμο και συνεπώς δεν καταβάλλουν οποιαδήποτε τέλη. Συγκε-
κριμένα, στο μέρος της παραλίας «Κόννος», για το οποίο δεν λειτουργεί εγκεκριμένο σχέδιο
χρήσης, παρέχονται προς ενοικίαση, περίπου 40 ομπρέλες και 80 κρεβάτια θαλάσσης, ενώ
στην παραλία «Σειρήνα», το εγκεκριμένο σχέδιο χρήσης παραλίας, προνοεί την ενοικίαση
24 κρεβατιών και 12 ομπρελών. Ζητήσαμε από τον Δήμο να μας πληροφορήσει για τους λό-
γους για τους οποίους οι παραλίες αυτές δεν τυγχάνουν διαχείρισης από τον Δήμο, σύμφωνα
με την πολιτική που εφαρμόζει σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες του Δήμου. Επισημάναμε
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επίσης ότι η παραλία «Κόννος» βρίσκεται σε κρατικό δάσος και, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), ο Δήμος Παραλιμνίου
θα έπρεπε να είχε εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Τμήμα Δασών. Ο Δήμαρχος Παραλι-
μνίου μας πληροφόρησε ότι, ο Δήμος προτίθεται, να εφαρμόσει, στο μέρος της παραλίας
«Κόννος», την ίδια πολιτική που εφαρμόζει και στις υπόλοιπες παραλίες του Δήμου, αφού
εξασφαλίσει πρώτα την έγκριση του Τμήματος Δασών για τη διαχείριση της γης, ενώ για την
ανάληψη της διαχείρισης της παραλίας «Σειρήνα» από μέρους του Δήμου, αναμένεται πρώτα
η υλοποίηση των έργων, για αποκατάσταση της διάβρωσης που υφίσταται η περιοχή, από
την Κυβέρνηση.

2.2.5   Καθυστέρηση στην έκδοση αδειών. 

Σχετικά με το θέμα αυτό διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

(α) Κατά τα έτη 2012 και 2013, η έκδοση αδειών παροχής διευκολύνσεων και υπηρεσιών και η αντίστοιχη
είσπραξη των τελών αδειοδότησης από τον Δήμο Αγίας Νάπας, γινόταν με καθυστέρηση. Συγκεκρι-
μένα, εκδόθηκαν άδειες παροχής διευκολύνσεων μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους, ενώ η έκδοση αδειών
παροχής υπηρεσιών για το έτος 2012 ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία
του επιτόπιου ελέγχου μας στις 5.7.2013, ο Δήμος είχε εκδώσει μόνο τέσσερεις από τις 35 άδειες πα-
ροχής υπηρεσιών για το 2013, ενώ μέχρι τις 28.11.2013, παρέμενε σε εκκρεμότητα η εξόφληση των
τελών για δύο άδειες.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι θα ληφθούν μέτρα για την είσπραξη των αδειών πα-
ροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων πριν τον Μάρτιο έκαστου έτους.

(α) Μέχρι τις 31.12.2013, παρέμενε σε εκκρεμότητα η εξόφληση των τελών, για το 2013, από 11 από τους
19 αδειούχους του Δήμου Λάρνακας, η πλειοψηφία των οποίων είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους μέχρι
τη διενέργεια του ελέγχου μας. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι το πρόβλημα έγκαιρης ανανέωσης και εί-
σπραξης των τελών από την έκδοση αδειών παροχής διευκολύνσεων οφείλεται στην καθυστερημένη
προσκόμιση, από τους δικαιούχους, των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα διασφάλιζαν την
ασφάλεια και υγεία των λουομένων, οι οποίοι λόγω του προηγούμενου νομικού καθεστώτος, διατη-
ρούσαν ανέκαθεν τα δικαιώματά τους για παροχή διευκολύνσεων.

Εισηγηθήκαμε όπως προωθηθούν διαδικασίες για έκδοση των αδειών παροχής υπηρεσιών και διευ-
κολύνσεων πριν την έναρξη ισχύος της άδειας ή τουλάχιστον της επιτρεπόμενης περιόδου παροχής
των υπηρεσιών και διευκολύνσεων (δηλαδή πριν τον Μάρτιο κάθε έτους). 

2.2.6   Παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικά τεμάχια γης που βρίσκονται εντός της ΖΠΠ.

Διαπιστώσαμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, παρέχονται υπηρεσίες σε τεμάχια ιδιωτικής γης, χωρίς να έχει
εξασφαλιστεί σχετική άδεια από την οικεία Τοπική Αρχή. Στις πλείστες περιπτώσεις, αυτό αφορά την παρα-
χώρηση, σε χώρους που βρίσκονται μπροστά από ξενοδοχεία (κήποι, γρασίδι κλπ), δωρεάν υπηρεσιών,
στους ένοικους των ξενοδοχείων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, έναντι αντιτίμου, το οποίο δεν συνάδει
με τις καθοριζόμενες από τη νομοθεσία, χρεώσεις για παροχή υπηρεσιών, σε άτομα που δεν διαμένουν στο
ξενοδοχείο. 

Επειδή, από την μια, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ(1) του Νόμου, κανένα άτομο δεν δύναται να προβαίνει σε
παροχή υπηρεσιών (δηλαδή την τοποθέτηση σε καθορισμένο σημείο της παραλίας κρεβατιών θάλασσας
και ομπρελών για ενοικίαση ή παραχώρηση σε λουόμενους) στην παραλία χωρίς την προηγούμενη άδεια
της οικείας Αρχής, ενώ, από την άλλη, σύμφωνα με το άρθρο 5Ζ, για σκοπούς του άρθρου 5Γ, εφαρμόζεται
σχέδιο χρήσης της παραλίας, όπου σημειώνονται τα σημεία της παραλιακής κρατικής γης στα οποία θα
μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, ζητήσαμε, με επιστολή μας ημερ. 23.4.2014, την άποψη του Γενικού Ει-
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σαγγελέα, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε σχετικές εισηγήσεις στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές, κατά
πόσο:

• Η τοποθέτηση κρεβατιών/ομπρελών σε ιδιωτικά τεμάχια γης που εμπίπτουν στη ζώνη προστασίας
της παραλίας προϋποθέτει την χορήγηση άδειας από την οικεία αρχή. 

• Αν ναι, τότε το ύψος των τελών που θα επιβάλλονται θα καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή
Παραλιών, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για την παραλιακή κρατική γη; 

• Τα ξενοδοχεία που τοποθετούν κρεβάτια/ομπρέλες, για εξυπηρέτηση των πελατών τους, σε παρα-
λιακή ιδιωτική γη, θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη;

• Εάν δεν απαιτείται η ετοιμασία σχεδίου χρήσης παραλίας για παραλιακή ιδιωτική γη, τότε ο αριθμός
κρεβατιών/ομπρελών που μπορούν να τοποθετηθούν εναπόκειται στην κρίση του ιδιοκτήτη του τε-
μαχίου γης;

Σημειώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της έκθεσής μας, περί τα τέλη Αυγούστου 2014, δεν
είχαμε λάβει σχετική απάντηση.

2.3   Τιμολόγηση παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

Σκοπός ελέγχου: Συμμόρφωση των Τοπικών Αρχών, με τις διατάξεις της νομοθεσίας, που αφορούν στην
τιμολόγηση έκδοσης αδειών για την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων, καθώς και της συμμόρφωσης,
τόσο των Τοπικών Αρχών, όσο και των αδειούχων ιδιωτών που παρέχουν υπηρεσίες και διευκολύνσεις, με
τα ανώτατα όρια χρεώσεων, προς το κοινό, όπως καθορίζονται από τις ΚΔΠ 335/2001 και 257/2008.

Τα ανώτατα και κατώτατα δικαιώματα που καταβάλλονται στις Τοπικές Αρχές από τους δικαιούχους αδειών
για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων καθορίζονται με την ΚΔΠ 278/1999, ενώ τα ανώτατα δικαιώ-
ματα που χρεώνουν στο κοινό, για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία, οι αδειούχοι ή
και οι Τοπικές Αρχές, καθορίζονται με τις ΚΔΠ 335/2001 και 257/2008. 

Κύριες επισημάνσεις

Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει αρκετά χρό-

νια από τον καθορισμό των ανωτάτων και κατω-

τάτων ορίων, για την έκδοση αδειών παροχής

υπηρεσιών και διευκολύνσεων, στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις, οι Τοπικές Αρχές, εξακολου-

θούν να επιβάλλουν τέλη τα οποία συνάδουν με

τα σημερινά δεδομένα. 

Εντοπίστηκε περίπτωση Τοπικής Αρχής όπου

δεν ακολουθείται ομοιόμορφη πολιτική τιμολό-

γησης των αδειούχων. Επίσης, παρατηρήθηκε

ανομοιομορφία στον τρόπο έκδοσης/ανανέω-

σης αδειών μεταξύ των Τοπικών Αρχών.

Από την επαλήθευση του ποσού μετρητών που

τηρούν στα ταμεία τους οι εισπράκτορες των Το-

πικών Αρχών, εντοπίστηκαν περιπτώσεις πλεο-

νάσματος λόγω της τήρησης δικών τους

χρηματικών ποσών μαζί με τις εισπράξεις. 

Εισηγήσεις

Η τιμολόγηση της έκδοσης αδειών παροχής

υπηρεσιών και διευκολύνσεων θα πρέπει να

εξορθολογιστεί, ιδιαίτερα με βάση τις πρόσφα-

τες αλλαγές στη νομοθεσία.

Το φαινόμενο αναμένεται να εκλείψει με την

εφαρμογή των νέων διατάξεων της νομοθεσίας.

Οι Τοπικές Αρχές πρέπει να υποδείξουν στους ει-

σπράκτορες την ορθή πρακτική για την τήρηση

μετρητών στο ταμείο τους ώστε να καθίσταται

δυνατός ο έλεγχός τους.
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Κατά τον έλεγχο διενεργήθηκαν τα ακόλουθα:

(1) Για την επιβεβαίωση της τιμολόγησης των αδειών παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων σύμφωνα
με τα ανώτατα και κατώτατα όρια που ορίζονται στους Κανονισμούς, ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις
σχετικές χρεώσεις των Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Πάφου, Λάρνακας και του Κοινοτικού Συμ-
βουλίου Αγίου Τύχωνα για το 2013.

(2) Για την επιβεβαίωση της τιμολόγησης των υπηρεσιών (ενοικίαση θαλάσσιων κρεβατιών και ομπρελών)
και διευκολύνσεων προς το κοινό, σύμφωνα με τα δικαιώματα που ορίζονται από τους Κανονισμούς,
ελέγξαμε δειγματοληπτικά τις χρεώσεις σε παραλίες των Δήμων Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου και Σωτή-
ρας, που τυγχάνουν χειρισμού τόσο από αδειούχους όσο και από τον ίδιο τον Δήμο. 

(3) Για σκοπούς επαλήθευσης του ποσού των μετρητών που τηρούν στα ταμεία τους οι εισπράκτορες των
Δήμων, διενεργήσαμε αιφνιδιαστική καταμέτρηση του υπόλοιπου του ταμείου των εισπρακτόρων του
Δήμου Αγίας Νάπας στις παραλίες «Βαθιάς Γωνιάς» (5.7.2013) και «Νησί» (23.8.2013) και των ταμείων
που τηρούν τρεις εισπράκτορες του Δήμου Παραλιμνίου στην παραλία «Fig Τree» (5.7.2013). Επίσης,
στα πλαίσια του ελέγχου ρωτήθηκε, δειγματοληπτικά, αριθμός λουομένων κατά πόσον ο εισπράκτορας
τους είχε εκδώσει απόδειξη είσπραξης. 

2.3.1   Τιμολόγηση δικαιούχων αδειών από τις Τοπικές αρχές για την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων
κατά το έτος 2013.

(α) Τέλη άδειας παροχής υπηρεσιών. Η ΚΕΠ καθόρισε ως ανώτατη και κατώτατη χρέωση, για την έκδοση
αδειών παροχής υπηρεσιών, από τις Τοπικές Αρχές, τα ποσά των €51,25 (£30) και €102,52 (£60), αντί-
στοιχα, για κάθε κρεβάτι θάλασσας ή ομπρέλα (ΚΔΠ 278/1999). 

(i) Για το έτος 2013, το τέλος άδειας παροχής κρεβατιών και ομπρελών θάλασσας που επιβλήθηκε
από τους Δήμους Λάρνακας και Αγίας Νάπας ανήλθε στα €62,36 και €81, αντίστοιχα, για κάθε τε-
μάχιο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμολογήσεις προς το κοινό ανέρχονται γύρω στα €2,50 για κάθε
κρεβάτι ή ομπρέλα, προκύπτει ότι, αν θεωρηθεί ότι όλες οι υπηρεσίες ενοικιάζονται τουλάχιστον
μία φορά την ημέρα, ο αδειούχος ανακτά το κόστος της άδειάς του εντός 25-32 ημερών. Επισημαί-
νεται ότι, κατά τις περιόδους αιχμής, οι υπηρεσίες ενοικιάζονται περισσότερες της μίας φοράς την
ημέρα, ενώ, όπως αναφέρουμε πιο πάνω, σε αρκετές περιπτώσεις ενοικιάζεται σημαντικά μεγαλύ-
τερος αριθμός υπηρεσιών από εκείνον για τον οποίο δόθηκε άδεια (και συνεπώς καταβλήθηκε
τέλος). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων, βάσει των οποίων
θα απαιτείται πλέον η προκήρυξη προσφορών για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών στις πα-
ραλίες, εισηγηθήκαμε όπως, το ποσό ελάχιστης προσφοράς που θα καθοριστεί από τις Τοπικές
Αρχές, υπολογιστεί με βάση τη δημοτικότητα της παραλίας.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι οι εισηγήσεις μας θα ληφθούν υπόψη από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που αποφασιστεί να ζητηθούν προσφορές για την παροχή υπη-
ρεσιών κατά το επόμενο έτος. 

(ii) Σε έλεγχο που διενεργήσαμε στις τιμολογήσεις δικαιούχων αδειών παροχής υπηρεσιών του Δήμου
Λάρνακας, διαπιστώσαμε ότι δεν ακολουθείται ομοιόμορφη πολιτική τιμολόγησης των δικαιούχων.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

• Ενώ η πλειοψηφία των δικαιούχων τιμολογείται βάσει του αριθμού τεμαχίων που δύναται να
διαθέτει προς ενοικίαση σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια πλέον 25% (σύμφωνα με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 31.5.2011), τέσσερις δικαιούχοι τιμολογούνται βάσει της αρ-
χικής τους άδειας.

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας ανέφερε ότι οι υπό αναφορά τέσσερις δικαιούχοι δεν
χρησιμοποίησαν το δικαίωμα που τους παρείχε το Δημοτικό Συμβούλιο για τοποθέτηση επι-
πρόσθετων υπηρεσιών της τάξης του 25%, συνεπώς τιμολογήθηκαν βάσει τους όρους της αρ-
χικής τους άδειας.
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• Αδειούχος στην παραλία «Μακένζυ» τιμολογείται με κατ’αποκοπή ετήσιο ποσό ύψους €42.305,
στη βάση προφορικής συνεννόησης με τον Δήμο, και όχι βάσει των τεμαχίων που παρέχει προς
ενοικίαση. Θεωρούμε απαράδεκτο συμβατικές πτυχές του δημοσίου με ιδιώτες να παραμένουν
σε προφορικό επίπεδο. 

• Αδειούχος στην παραλία «Καστέλλα», για τη διαχείριση της οποίας ακολουθήθηκε διαδικασία
προσφορών, καταβάλλει κατ’αποκοπή ετήσιο ποσό ύψους €10.000 για 116 ομπρέλες και 232
κρεβάτια, και επιπλέον τιμολογείται με €62,36 για κάθε πρόσθετο τεμάχιο που διαθέτει προς
ενοικίαση, βάσει σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Διαπιστώθηκαν διαφορές στον αριθμό τεμαχίων για τα οποία δύο δικαιούχοι έτυχαν τιμολό-
γησης, για το 2013, στην παραλία «Φοινικούδες», ο λόγος των οποίων δεν κατέστη δυνατό να
εντοπιστεί. Τα σχετικά στοιχεία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Αρ. Σύμφωνα με άδεια Σύνολο τεμαχίων Αρ. τεμαχίων
τελευταίας πλέον 25% για τα οποία
εκδοθείσας Σύνολο (απόφαση Δημ. χρεώθηκαν

άδειας Ομπρέλες Κρεβάτια τεμαχίων Συμβ.) δικαιώματα

13/2005 45 90 135 168,75 151

1/2005 30 60 90 112,50 102

Σύμφωνα με τον Δημοτικό Γραμματέα Λάρνακας, οι διαφορές οφείλονται σε προβλήματα που προ-
έκυψαν από τον καταμερισμό των υπηρεσιών στους δικαιούχους.

Για σκοπούς πληρέστερου ελέγχου και παρακολούθησης, και προς αποφυγή ενδεχόμενων σφαλμάτων
στην τιμολόγηση, εισηγούμαστε όπως δημιουργηθεί μητρώο στο οποίο να καταχωρίζονται οι αριθμοί
τεμαχίων (ομπρελών και κρεβατιών) κάθε δικαιούχου σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια και μεταγενέ-
στερες εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και αποτελέσματα επιθεωρήσεων, το οποίο να
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τελών που θα καλείται να καταβάλει ο δικαιούχος στον Δήμο.

(β) Τέλη άδειας παροχής διευκολύνσεων. Όπως προκύπτει από το πιο κάτω σχεδιάγραμμα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες «καταμαράν» στην Αγία Νάπα, οι χρεώσεις των Δήμων προς τους αδειούχους είναι αρκετά
χαμηλότερες από τα ανώτατα επίπεδα που καθορίζει η ΚΔΠ 278/1999. Ενόψει του ότι, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα δειγματοληπτικού μας ελέγχου, οι αδειούχοι έχουν στο μεταξύ αυξήσει τις χρεώσεις
τους προς το κοινό σε ποσά πολύ ψηλότερα από τα ανώτατα όρια που καθορίζει η ΚΔΠ 335/2001 και
των πρόσφατων εξελίξεων, βάσει των οποίων θα απαιτείται πλέον η προκήρυξη προσφορών για χο-
ρήγηση άδειας παροχής διευκολύνσεων στις παραλίες, εισηγούμαστε όπως, το ποσό ελάχιστης προ-
σφοράς που θα καθοριστεί από τις Τοπικές Αρχές, αντικατοπτρίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα
σημερινά δεδομένα.
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Περισσότερα ευρήματα από τον έλεγχο μας για το πιο πάνω θέμα παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 1.1 της
έκθεσής μας.

2.3.2   Τιμολόγηση υπηρεσιών και διευκολύνσεων από τους δικαιούχους αδειών και τις Τοπικές Αρχές κατά
το έτος 2013.

(α) Τιμολόγηση υπηρεσιών. Η ΚΕΠ καθόρισε ως ανώτατο δικαίωμα για την παροχή υπηρεσιών από τους
αδειούχους και τις Τοπικές αρχές το ποσό των €2,50 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε μέρα, για
κάθε κρεβάτι ή ομπρέλα θάλασσας (ΚΔΠ 257/2008). Από τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποι-
ήσαμε στις 5.7.2013 στις παραλίες «Βαθιά Γωνιά» στην Αγία Νάπα και «Fig Tree» στο Παραλίμνι, και στις
23.8.2013 στις παραλίες «Νησί» στην Αγία Νάπα και «Αγία Θέκλα» στη Σωτήρα, διαπιστώσαμε ότι, τόσο
οι αδειούχοι ιδιώτες όσο και οι Τοπικές αρχές παρείχαν τις υπηρεσίες στην τιμή των €2,50, συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α., ανά κρεβάτι η ομπρέλα, για κάθε μέρα.

(β) Τιμολόγηση διευκολύνσεων. Περισσότερα ευρήματα από τον έλεγχο μας για το θέμα αυτό παρου-
σιάζονται στο κεφάλαιο 1.1 της έκθεσής μας.

(γ) Μηχανογραφημένο σύστημα τιμολόγησης υπηρεσιών. Για την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών
από την ίδια την Τοπική Αρχή, οι Δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου χρησιμοποιούν μηχανογραφη-
μένο σύστημα, το οποίο διαθέτει και τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής απόδειξης είσπραξης. Η τιμο-
λόγηση και η έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης γίνεται με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής,
η οποία προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό ο Δημο-
τικός Ταμίας είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό ενοικιάσεων ανά πάσα στιγμή και του
ποσού είσπραξης που πραγματοποίησε ο κάθε εισπράκτορας. Με τη χρήση του υφιστάμενου μηχα-
νογραφημένου συστήματος ενισχύεται ο έλεγχος της τιμολόγησης των υπηρεσιών από τον Δημοτικό
Ταμία, αφού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Δημοτικός Ταμίας παρατηρήσει ότι κάποιες υπηρεσίες
δεν έχουν ενοικιαστεί, μπορεί να ζητήσει σχετικές εξηγήσεις από τον υπεύθυνο εισπράκτορα. Έτσι μει-
ώνεται ο κίνδυνος οι εισπράκτορες να ενοικιάζουν τις υπηρεσίες, χωρίς να ενημερώνουν το σύστημα.
Για περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, εισηγούμαστε όπως, οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι που διενερ-
γούν οι επιθεωρητές παραλιών, στους εισπράκτορες, για επιβεβαίωση των μετρητών που έχουν στην
κατοχή τους, σε συνάρτηση με τις τιμολογήσεις της ημέρας, τεκμηριώνονται κατάλληλα.
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Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφόρησε ότι, πέραν από τον Επιθεωρητή Παραλιών, διενεργούν
συστηματικά, αιφνιδιαστικούς έλεγχους στους εισπράκτορες, ο Δημοτικός Ταμίας και ο Δήμαρχος, και
ότι δόθηκαν οδηγίες στον Επιθεωρητή Παραλιών για τήρηση σχετικού μητρώου επιθεωρήσεων. Μας
πληροφόρησε επίσης ότι ο Δήμος σύνηψε συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία για διενέργεια αιφνιδιαστι-
κών ελέγχων, η οποία υποβάλλει σχετικές αναφορές με τα ευρήματά της. 

2.3.3   Τήρηση ταμείου από τους εισπράκτορες των Δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. 

Στις παραλίες του Δήμου Αγίας Νάπας τηρούνται από τους ωρομίσθιους υπαλλήλους που ασχολούνται με
την ενοικίαση κρεβατιών/ομπρελών, 13 ταμεία. Το αρχικό υπόλοιπο του κάθε ταμείου ανέρχεται σε €50,
ποσό που χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση των συναλλαγών του εισπράκτορα (για να μπορεί, στην
ουσία, να δίνει ρέστα). Στο τέλος της ημέρας ο εισπράκτορας εσωκλείει σε φάκελο τις ημερήσιες εισπράξεις,
στον οποίο αναγράφει, μαζί με το ποσό της είσπραξης, το όνομα της παραλίας και το δικό του. Ο φάκελος
παραδίδεται μέσω του Επιθεωρητή Παραλιών, στον Δημοτικό Ταμία, ο οποίος προβαίνει σε συμφιλίωση
των εισπράξεων με τις τιμολογήσεις, όπως παρουσιάζονται στο μηχανογραφημένο σύστημα.

Στον Δήμο Παραλιμνίου, οι εισπράκτορες είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά των εισπράξεων προς τα γρα-
φεία του Δήμου ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου επωμίζονται την ευθύνη φύλαξης των εισπρά-
ξεων μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για σκοπούς επαλήθευσης του ποσού των μετρητών που τηρούν στα ταμεία τους οι εισπράκτορες των
Δήμων, διενεργήσαμε αιφνιδιαστική καταμέτρηση του υπόλοιπου του ταμείου των εισπρακτόρων του
Δήμου Αγίας Νάπας στις παραλίες «Βαθιά Γωνιά» (5.7.2013) και «Νησί» (23.8.2013), και των ταμείων που τη-
ρούν τρεις εισπράκτορες του Δήμου Παραλιμνίου στην παραλία «Fig Tree» (5.7.2013). Πιο κάτω παρατίθενται
τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων:

Ποσό Αναπλήρωσης

Ποσό Ποσό από τον Δήμο/

Παραλία καταμέτρησης τιμολόγησης Αρχικό ποσό ταμείου Πλεόνασμα

€ € € €

«Βαθιά Γωνιά»

Εισπράκτορας  (1) 537,50 372,50 50,00 115,00

«Fig Tree»

Εισπράκτορας  (3) 900,00 845,00 55,00 –

Εισπράκτορας  (2) 796,85 717,50 50,00 29,35

Εισπρά  ορας  (1) 852,74 782,50 50,00 20,24

«Νησί»

Εισπράκτορας ( 1) 810,50 710,00 100,00 0,50

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εισπράκτορα στην παραλία «Νησί», το αρχικό υπόλοιπο του δικού του
ταμείου ανερχόταν σε €100. Ο εισπράκτορας στην παραλία «Βαθιά Γωνιά» επικαλέστηκε ότι το πλεόνασμα
οφείλεται σε δικά του χρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί στην αρχή της μέρας για να δίνει ρέστα, αφού εξέ-
φρασε την άποψη ότι, το ποσό των €50 που του παραχωρεί ο Δήμος δεν αρκεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης,
ανέφερε ότι μέρος του πλεονάσματος πιθανόν να οφείλεται σε φιλοδωρήματα από λουόμενους.
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Εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να δοθούν αυστηρές οδηγίες προς του εισπράκτορες, ώστε να μην
τηρούν οποιαδήποτε δικά τους χρηματικά ποσά μαζί με τις εισπράξεις από τις ενοικιάσεις, ώστε να καθί-
σταται δυνατός ο έλεγχός τους ανά πάσα στιγμή.

Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως το ποσό που παραχωρείται ως αρχικό υπόλοιπο επανεξεταστεί, υπό το φως
των ισχυρισμών ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

Οι Δήμαρχοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου μας πληροφόρησαν ότι δόθηκαν οδηγίες στους εισπράκτορες
να μην τηρούν δικά τους χρήματα μαζί με τις εισπράξεις από τις ενοικιάσεις. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας
πληροφόρησε επίσης ότι δόθηκε οδηγία όπως το αρχικό υπόλοιπο του ταμείου αυξηθεί από €50 σε €100.

Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια του ελέγχου ρωτήθηκε, δειγματοληπτικά, αριθμός λουομένων κατά πόσον
ο εισπράκτορας τους είχε εκδώσει απόδειξη είσπραξης και η απάντηση ήταν σε όλες τις περιπτώσεις
θετική.



“Η φύση είναι η τέχνη του Θεού.”
Δάντης
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3   Περιβαλλοντική διαχείριση παραλιών

Σκοπός ελέγχου: Καταγραφή και αξιολόγηση των ενεργειών των αρμόδιων φορέων για την προστασία και
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (πανίδας, χλωρίδας και οικοτόπων) στις ακτές της Κύπρου. 

Κύριες επισημάνσεις

Δεν έχει καταρτιστεί εθνικός κατάλογος με όλα

τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και

πανίδας καθώς και τους οικότοπους, παρόλο

που αυτό αποτελεί υποχρέωση της Κύπρου,

βάσει του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστα-

τευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη

Μεσόγειο.

Τα προγράμματα παρακολούθησης, που εφαρ-

μόζονται από το ΤΑΘΕ για τα είδη που χαρακτη-

ρίζονται διεθνώς ως κινδυνεύοντα, δεν έχουν

περιληφθεί σε επίσημα πρωτόκολλα ή σχέδια

δράσης για την προστασία τους ως απειλούμε-

νων/ προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας πανί-

δας.

Σύμφωνα με την εξαετή έκθεση εφαρμογής της

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, η κατάσταση

διατήρησης της πράσινης χελώνας και της μεσο-

γειακής φώκιας αξιολογείται ως «κακή» και «ανε-

παρκής», με την τάση που παρουσιάζει η κα-

τάσταση διατήρησης του είδους να περιγράφε-

ται ως «βελτιωτική» για την πράσινη χελώνα και

«σταθερή» για τη μεσογειακή φώκια.

Το Σχέδιο Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων

υλοποιείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Παρά την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για

τις πλείστες παράκτιες περιοχές που περιλήφθη-

καν στο δίκτυο «Natura 2000», σε καμία περί-

πτωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική γνω-

στοποίηση, με την οποία να ορίζεται η περιοχή

ως ΕΖΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας

92/43/ΕΟΚ.

Για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του δι-

κτύου «Natura 2000» έχουν ετοιμαστεί Σχέδια

Διαχείρισης, με εξαίρεση τρεις περιοχές. Ωστό-

σο, για καμία από αυτές τις περιοχές δεν έχει εκ-

δοθεί σχετικό Διάταγμα διαχείρισης και προστα-

σίας της φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Νόμου 153(Ι)/2003.

Εισηγήσεις

Προώθηση, το συντομότερο δυνατό, ενεργειών

για καταρτισμό εθνικού καταλόγου με τα απει-

λούμενα είδη χλωρίδας, αφού αυτό θα αποτελέ-

σει σημαντικό εργαλείο για την προστασία της

βιοποικιλότητας της Κύπρου.

Να μελετηθεί το ενδεχόμενο καταγραφής των

μέτρων προστασίας και καταρτισμού επίσημων

σχεδίων δράσης για τα υπό αναφορά είδη, τα

οποία να περιέχουν πρόνοιες για παρακολού-

θηση των αποτελεσμάτων τους και περιοδική

αναθεώρηση, όπου ενδείκνυται. 

Λήψη μέτρων για βελτίωση των υπό αναφορά

αξιολογήσεων.

Το ΤΑΘΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εμπει-

ρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό θα μεταφερθεί

σταδιακά στο κράτος.

Προώθηση, το συντομότερο, διαδικασιών για

κήρυξη των περιοχών «Natura 2000» ως ΕΖΔ.

Εισηγούμαστε την προώθηση της έκδοσης Δια-

ταγμάτων διαχείρισης και προστασίας της

φύσης για τις περιοχές «Natura 2000». 
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Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες ενέργειες των αρμόδιων φορέων αναφορικά με τα είδη θα-
λάσσιας πανίδας τα οποία χαρακτηρίζονται ως κοινοτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη γενική διαχείριση
οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών αφού, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, τα σχετικά Σχέδια
Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου «Natura 2000» ετοιμάζονται σε επίπεδο προστατευόμενης περιοχής
και όχι σε επίπεδο είδους. 

Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου εξετάστηκε και η συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του
Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, της Σύμβασης
της Βαρκελώνης.

Αρμόδιος φορέας σχετικά με την παρακολούθηση και προστασία της θαλάσσιας ζωής στις ακτές και τις θα-
λάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι το ΤΑΘΕ, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος φέρει την αρμοδιότητα
παρακολούθησης και διαχείρισης των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000». Επισημαί-
νεται ότι, βάσει της νομοθεσίας (Ν.18(Ι)/2011, Ν.153(Ι)/2003) αρμόδια Αρχή είναι ο Υπουργός ΓΦΠΠ, και πα-
ρόλο που οι αρμοδιότητές του εκχωρηθεί στα πιο πάνω Τμήματα του Υπουργείου, αυτό δεν έγινε με την
έκδοση σχετικού Διατάγματος. Αναφορικά με τα είδη πουλιών που διαβιούν στις ακτές, αρμόδιος φορέας
είναι το Ταμείο Θήρας. Στα πλαίσια του παρόντος ελέγχου, το θέμα της διαχείρισης/προστασίας των ειδών
πουλιών δεν έχει εξεταστεί.

3.1   Προστατευόμενα είδη στην Κύπρο και μέτρα προστασίας.

(α) Κατάλογος απειλούμενων ειδών. Βάσει του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές
και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, το οποίο κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 18.7.2003,
και για την εφαρμογή του οποίου αρμόδιο είναι το ΤΑΘΕ, η Κύπρος θα έπρεπε να είχε καταρτίσει εθνικό
κατάλογο με όλα τα σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας καθώς και τους οικότοπους
της, πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έχει πράξει. Η Κύπρος έχει καταρτίσει κατάλογο μόνο όσον αφορά

Κύριες επισημάνσεις

Έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός ιδιωτικής εται-

ρείας για δημιουργία γηπέδου γκολφ που επε-

κτείνεται μερικώς εντός του δικτύου «Natura

2000» στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά», κατά παρά-

βαση των όρων της εξαγγελθείσας πολιτικής για

δημιουργία γηπέδων γκολφ, σε μία από τις ση-

μαντικότερες περιοχές ωοτοκίας χελώνων στην

Κύπρο. Σε σχετική Γνωμάτευσή της, η Περιβαλ-

λοντική Αρχή παραδέχεται την μη λήψη επαρ-

κών μέτρων για ικανοποίηση των βασικών

αρχών πρόληψης και προφύλαξης σε σχέση με

την προστασία περιβάλλοντος. Στην ίδια πε-

ριοχή κατασκευάστηκε, κατόπιν απαίτησης του

ΤΠΟ, μπροστά από υφιστάμενο συγκρότημα

επαύλεων, πεζόδρομος πλάτους έξι μέτρων, που

επέφερε την ισοπέδωση αμμοθινικών σχηματι-

σμών και την καταστροφή ενός σημαντικού μέ-

ρους του τόπου αναπαραγωγής των χελώνων. Η

ΕΕ έχει αποστείλει προειδοποιητική επιστολή για

τα θέματα αυτά, λόγω παράβασης των υποχρε-

ώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των

διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Εισηγήσεις

Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να

υπάρξει συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας με τις υποδείξεις της ΕΕ, ώστε να αποφευχ-

θεί η παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο

και η τυχόν επιβολή οικονομικών κυρώσεων. 



στα είδη χλωρίδας του νησιού («Κόκκινο Βι-
βλίο της Χλωρίδας της Κύπρου»), το οποίο
ετοιμάστηκε από το Τμήμα Δασών σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το 2007.1

Οι προσπάθειες των αρμόδιων φορέων για
προστασία των υπολοίπων ειδών επικεντρώ-
νονται στα είδη που έχουν συμπεριληφθεί στα
Παραρτήματα των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ, τα οποία περιλαμβάνουν και
είδη που δεν υπάρχουν στην Κύπρο.

Πέραν του γεγονότος ότι ο καταρτισμός εθνι-
κού καταλόγου με τα απειλούμενα είδη χλω-
ρίδας και πανίδας αποτελεί υποχρέωση της
Κύπρου βάσει του Πρωτοκόλλου, θεωρούμε
ότι η  ετοιμασία  και  διαρκής  επικαιροποίηση

τέτοιου εθνικού καταλόγου με τα είδη πανίδας και χλωρίδας εθνικού ενδιαφέροντος θα αποτελέσει
σημαντικό βήμα στην προστασία της βιοποικιλότητας του τόπου. Επισημαίνεται ότι, το Τμήμα Περι-
βάλλοντος θεωρεί σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας, την
εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας και της εθνικής νομοθεσίας, οι διατάξεις των οποίων είναι
δεσμευτικές. Η αποτελεσματική εφαρμογή των υπό αναφορά νομοθετημάτων προϋποθέτει την έκ-
δοση σχετικών Διαταγμάτων, θέμα το οποίο, όπως αναφέρουμε εκτενέστερα πιο κάτω, βρίσκεται σε
εκκρεμότητα.

Στις παραλίες της Κύπρου διαβιούν είδη θαλάσσιας πανίδας τα οποία περιλαμβάνονται στην κόκκινη
λίστα της Παγκόσμιας Ένωσ ης Προστασίας της Φύσης (IUCN), η οποία αποτελεί το ευρετήριο για την
παγκόσμια κατάσταση φυσικής προστασίας ειδών φυτών και ζώων, καθώς και στα Παραρτήματα της
Οδηγίας 92/43/ΕOΚ ως είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τα είδη αυτά είναι οι θαλάσσιες χελώνες καρέτα
καρέτα (Caretta caretta) και πράσινη χελώνα (Chelonia mydas), είδη τα οποία χαρακτηρίζονται ως «κιν-
δυνεύοντα είδη» στην κόκκινη λίστα της ΙUCN, καθώς και η Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus),
«κρισίμως κινδυνεύον είδος» σύμφωνα με την ίδια λίστα (βλ. Παράρτημα Ε της παρούσας έκθεσης).

Παρά το γεγονός ότι για τα πιο πάνω είδη εφαρμόζονται προγράμματα παρακολούθησης από το ΤΑΘΕ,
αυτά δεν έχουν περιληφθεί σε επίσημα πρωτόκολλα ή σχέδια δράσης για την προστασία τους ως απει-
λούμενων/προστατευόμενων ειδών θαλάσσιας πανίδας. Για σκοπούς εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος προστασίας των απειλούμενων ειδών πανίδας, εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το εν-
δεχόμενο καταγραφής των μέτρων προστασίας και καταρτισμού επίσημων σχεδίων δράσης για τα πιο
πάνω είδη, τα οποία να περιέχουν πρόνοιες για παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους και περιο-
δική αναθεώρηση, όπου ενδείκνυται. 

Τα μέτρα που λαμβάνονται αναφορικά με τη διατήρηση των ειδών περιγράφονται πιο κάτω. 

(β) Θαλάσσιες χελώνες.

(i)   Σχέδιο Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων. Το ΤΑΘΕ εφαρμόζει, από το 1978, Σχέδιο Προστασίας
των Θαλάσσιων Χελώνων, με κυριότερους στόχους την προστασία των δύο ειδών χελώνων (καρέτα
καρέτα και πράσινη χελώνα), καθώς και των αυγών τους, από φυσικούς εχθρούς και ανθρώπινες
δραστηριότητες, τη διατήρηση των αναπαραγωγικών βιοτόπων τους και τον συστηματικό έλεγχο
του πληθυσμού τους και της αναπαραγωγικής τους δραστηριότητας στην Κύπρο. Το Σχέδιο υλο-
ποιείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

47

Εκκόλαψη χελώνων καρέτα καρέτα στην παραλία Λάρας

1.  Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου.  Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, 2007.



48

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής σύμβασης «ο Ανάδοχος (συντονιστής έργου) αναλαμβάνει
την εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΑΘΕ ή προσωπικού Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, κατόπιν συ-
νεννόησης με το ΤΑΘΕ, για τις τεχνικές προστασίας και διαχείρισης των θαλάσσιων χελώνων».  Εκ-
φράσαμε την άποψη ότι το ΤΑΘΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα
αυτό θα μεταφερθεί σταδιακά στο κράτος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση της επιτυχίας
του προγράμματος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.

Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, το κόστος υλοποί-
ησης του προγράμματος από προσωπικό
του Τμήματος εκτιμάται ότι θα είναι σημαν-
τικά μεγαλύτερο από την αξία της σύμβα-
σης, αφού κρίνεται αναγκαία η απασχό-
ληση, για τον σκοπό αυτό, τριών λειτουρ-
γών για περίοδο πέραν των τεσσάρων
μηνών, γεγονός που θα δημιουργήσει πολύ
σοβαρό κενό στο Τμήμα, με απρόβλεπτες
συνέπειες στην υλοποίηση όλων των υπό-
λοιπων υποχρεώσεων του. Η Υπηρεσία μας
διατηρεί τις επιφυλάξεις της αναφορικά με
την πιο πάνω θέση, αφού το Σχέδιο εφαρ-
μοζόταν στο παρελθόν από το Τμήμα με
επιτυχία, με την εμπλοκή μικρού αριθμού
λειτουργών.

Το θέμα της προστασίας των θαλάσσιων
χελώνων στην Κύπρο αποκτά ακόμη μεγα-
λύτερη σημασία μετά την πρόσφατη έγ-
κριση της Λάρας ως Ειδικά Προστα-
τευόμενης Περιοχής Μεσογειακού Ενδια-
φέροντος (SPAMI) από τα συμβαλλόμενα
μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης, τον
Δεκέμβριο του 2013.

Επισημαίνεται ότι, η ΕΕ, σε σχετική προει-
δοποιητική επιστολή της ημερ. 11.7.2014,
σε σχέση με την παράβαση, από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, των υποχρεώσεών
της με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, για την
οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην παρά-
γραφο 3.2(στ) της έκθεσής μας, αναφέρε-
ται στην έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα
αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιας χελώνας στην περιοχή
του κόλπου της Χρυσοχούς.

(ii)  Μητρώο νεκρών ή τραυματισμένων χελώνων. Ο Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ
τηρεί, από το 2008, σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο των χελώνων που εντοπίζονται νεκρές ή τραυ-
ματισμένες, μετά από πληροφορίες που λαμβάνονται από πολίτες, ή εντοπισμό τους από υπαλλή-
λους του ΤΑΘΕ, ή στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων από τον
ανάδοχο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, σε περίπτωση
ειδοποίησης του Τμήματος για ανεύρεση τραυματισμένης χελώνας, η χελώνα συλλέγεται από επι-
θεωρητή του Τμήματος και μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου Θαλάσσιας
Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου, όπου τυγχάνει περίθαλψης από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, πριν
την απελευθέρωσή της στη θάλασσα.

Χελώνα καρέτα καρέτα στην παραλία Τοξεύτρας

Η παραλία Λάρας, σημαντικός βιότοπος θαλάσσιων χελώνων



Η τάση του αριθμού των νεκρών και τραυματισμένων χελώνων κάθε είδους, που εντοπίστηκαν τα
τελευταία χρόνια, απεικονίζεται στα γραφήματα που ακολουθούν.

Με αφορμή περιστατικό εσκεμμένης θανάτωσης θαλάσσιας χελώνας στην θαλάσσια περιοχή Αγίας
Νάπας στις 17.11.2013, ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε για τις ενέργειες του ΤΑΘΕ σε παρόμοιες
περιπτώσεις. Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν εξαιρετικά σπάνια, ωστόσο
το Τμήμα θεωρεί ότι δεν μπορούν να προληφθούν με τη διενέργεια περιπολιών ή επιθεωρήσεων.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το ΤΑΘΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδίκασε την ενέρ-
γεια, επισημαίνοντας ότι, με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων η θανάτωση, κατα-
δίωξη, σύλληψη, αγορά, πώληση ή κατοχή θαλάσσιας χελώνας. 

Από επισκόπηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο μητρώο που τηρείται από το ΤΑΘΕ,
προκύπτει αξιοσημείωτη αύξηση στον αριθμό των εντοπισθείσων νεκρών και τραυματισμένων χε-
λώνων ο οποίος υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ των ετών 2008 και 2013. Σύμφωνα με την προϊστάμενη
του Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή συστη-
ματικότερου μηχανισμού παρακολούθησης των ειδών. Συναφώς αναφέρεται ότι αυξητική τάση
παρατηρείται και στον πληθυσμό του είδους Caretta caretta, σύμφωνα με την έκθεση εφαρμογής
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2007-2012.

(γ) Μεσογειακή φώκια. Στην Κύπρο διαβιεί ένας πολύ μικρός πληθυσμός, (μεταξύ 4-10 ζώων), μεσογειακής
φώκιας Μonachus monachus, που είναι το μόνο είδος πανίδας που συναντούμε στην Κύπρο που είναι
σοβαρά απειλούμενο με εξαφάνιση. Παρόλ΄αυτά, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο
σχέδιο δράσης για την προστασία του είδους αυτού. Οι κύριοι βιότοποί του έχουν περιληφθεί μεν στις
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ωστόσο
οι ενέργειες του ΤΑΘΕ περιορίζονται στην αξιο-
λόγηση και παρακολούθηση του πληθυσμού
του είδους, βασιζόμενη κυρίως σε αναφορές
θεάσεων από πολίτες/αλιείς ή υπαλ- λήλους
του ΤΑΘΕ κατά την εκτέλεση περιπολιών ή
άλλων καθηκόντων τους.

Το 2012 διενεργήθηκε από το ΤΑΘΕ επισκό-
πηση ολόκληρης της ακτής των ελεύθερων πε-
ριοχών και καταγράφηκαν οι θαλάσσιες σπη-
λιές όπου εντοπίστηκαν φώκιες ή ίχνη παρου-
σίας τους. Οι συγκεκριμένες σπηλιές βρίσκον-
ται υπό παρακολούθηση από λειτουργό του
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Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) (πηγή: IUCN - “Ma-
rine mammals and sea turtles of the Mediterranean and Black
Seas“, 2012)



Τμήματος, η οποία διενεργεί επιθεωρήσεις ανά τρίμηνο περίπου. Ωστόσο, η διενέργεια των επιθεω-
ρήσεων δεν τεκμηριώνεται με την τήρηση συγκεντρωτικού μητρώου επιθεωρήσεων, καθώς στο μη-
τρώο θεάσεων που τηρείται καταχωρίζονται μόνο οι περιπτώσεις όπου εντοπίζονται φώκιες στις
σπηλιές αυτές. Το μητρώο αυτό τηρείται στην παρούσα του μορφή από το 2011, και περιλαμβάνει στοι-
χεία σχετικά με την ημερομηνία και τοποθεσία εντοπισμού του ζώου, τον αριθμό τους, τυχόν παρατη-
ρήσεις και λεπτομέρειες για την αναφορά και τα στοιχεία του ατόμου που τις εντόπισε.

Επισημαίνεται ότι, ενώ η πλειοψηφία των θαλάσσιων σπηλιών που καταγράφηκαν μετά την επισκόπηση
του 2012 περιλαμβάνονται στις καθορισμένες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, έχουν καταγρα-
φεί και σπηλιές οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη μεσογειακή φώκια οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί
εντός θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών καθώς αυτές εμπίπτουν σε εδάφη που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια των Βρετανικών Βάσεων. Εισηγηθήκαμε όπως, για τις περιπτώσεις αυτές, προωθηθεί,
σε συνεργασία με τις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, ο καθορισμός ανάλογων διαχειριστικών μέτρων.

(δ) Κατάσταση διατήρησης των ειδών. Βάσει του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη υπο-
βάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά εξαετία, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων της Οδη-
γίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα διατήρησης και την εκτίμηση των
επιπτώσεων των μέτρων αυτών στην κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που ανα-
φέρονται στα σχετικά παραρτήματα της Οδηγίας. Η τελευταία έκθεση για την Κύπρο υποβλήθηκε το
Δεκέμβριο του 2013 και αφορούσε στην περίοδο 2007-2012. Σχετικά αποτελέσματα αξιολόγησης για
τα δύο είδη θαλάσσιας χελώνας και τη μεσογειακή φώκια τα οποία διαβιούν στην Κύπρο περιλαμβά-
νονται στο Παράρτημα Στ της έκθεσής μας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση διατήρησης της πράσινης χελώνας και της μεσογειακής φώκιας
αξιολογείται ως «κακή» και «ανεπαρκής», με την τάση που παρουσιάζει η κατάσταση διατήρησης του
είδους να περιγράφεται ως «βελτιωτική» για την πράσινη χελώνα και «σταθερή» για τη μεσογειακή
φώκια. Ζητήσαμε από το ΤΑΘΕ όπως πληροφορήσει την Υπηρεσία μας για τα μέτρα που προτίθεται
να λάβει για βελτίωση των πιο πάνω αξιολογήσεων.

Όπως μας πληροφόρησε η Αν. Διευθύντρια του ΤΑΘΕ, τα μέτρα που εφαρμόζονται επικεντρώνονται
κυρίως στην προστασία των αναπαραγωγικών βιοτόπων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και δια-
τήρηση των ειδών. Επισήμανε επίσης ότι, λόγω του μεγάλου προσδόκιμου ζωής των ειδών αυτών, η
οποιαδήποτε ανάκαμψή τους απαιτεί μακροχρόνια συστηματικά μέτρα.

3.2   Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και Τόποι Κοινοτικής Σημασίας.

(α) Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Στην
Κύπρο έχουν καθοριστεί έξι θαλάσσιες προ-
στατευόμενες περιοχές, βάσει των διατάξεων
του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευό-
μενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Με-
σόγειο, σύμφωνα με το οποίο τα μέρη
καθορίζουν ειδικά προστατευόμενες περιοχές
ως μέτρο προστασίας, διατήρησης και διαχεί-
ρισης με αειφόρο και περιβαλλοντικά κατάλ-
ληλο τρόπο, περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική
αξία. Οι περιοχές αυτές, οι οποίες έχουν παράλ-
ληλα ενταχθεί και στο δίκτυο «Natura 2000» ως
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, παρουσιάζονται
στο Παράρτημα Ζ της παρούσας έκθεσης.
Πέραν των πιο πάνω, στο Παράρτημα Ζ ανα-
φέρονται και δύο περιοχές του δικτύου
«Natura 2000», οι οποίες δεν περιλαμβάνονται
στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, ωστόσο περιλαμβάνουν παράλιες περιοχές.
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Επιπρόσθετα από τις πιο πάνω περιοχές, οι παράκτιες περιοχές των εκβολών των ποταμών Έζουσας,
Ξερού και Διαρίζου, και της Αγίας Θέκλας, έχουν οριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας λόγω της πα-
ρουσίας σε αυτές συγκεκριμένων ειδών πουλιών, ενώ η περιοχή Λάρα-Τοξεύτρα της χερσονήσου του
Ακάμα, έχει οριστεί ως προστατευόμενη (ως βιότοπος των θαλάσσιων χελώνων), από τους περί Αλιείας
Κανονισμούς (ΚΔΠ 273/90), οι οποίοι καθορίζουν και τα σχετικά μέτρα προστασίας της. 

Οι περιοχές του δικτύου «Natura 2000» στην Κύπρο φαίνονται στον χάρτη που ακολουθεί στη σελ. 50. 

(β) Καθορισμός περιοχών ως Ειδικές Ζώνες Διαχείρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 4(4) της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ, όταν μια περιοχή περιλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κατάλογο Τόπων Κοι-
νοτικής Σημασίας, «το οικείο κράτος μέλος ορίζει την περιοχή ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης το ταχύτερο

δυνατόν και, το αργότερο, μέσα σε μια εξαετία,
καθορίζοντας τις προτεραιότητες σε συνάρ-
τηση με τη σημασία των τόπων για τη διατή-
ρηση ή την αποκατάσταση, σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης, ενός τύπου φυσικών
οικοτόπων του παραρτήματος I ή ενός είδους
του παραρτήματος II και για τη συνεκτικότητα
του «Natura 2000», καθώς και σε συνάρτηση με
τους κινδύνους υποβάθμισης ή καταστροφής
που επαπειλούν τους εν λόγω τόπους». Το
άρθρο 13(1) των περί Προστασίας και Διαχείρι-
σης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων
2003-2012 καθορίζει ότι «όταν μια περιοχή η
οποία προτείνεται για τόπος κοινοτικής σημα-
σίας υιοθετείται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
από την Επιτροπή, ο Υπουργός [ΓΦΠΠ] κηρύσ-

σει την εν λόγω περιοχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρα-
τίας, ως ΕΖΔ το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα σε τέσσερα χρόνια από την υιοθέτησή της
ως Τόπου Κοινοτικής Σημασίας».

Παρά την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για τις πλείστες περιοχές που περιλήφθηκαν στο δίκτυο
«Natura 2000», σε καμία περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα σχετική Γνωστοποίηση, με την οποία να
ορίζεται η περιοχή ως ΕΖΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας.  Επισημαίνεται ότι οι Γνωστοποιήσεις
για τις περιοχές που περιλήφθηκαν στο δίκτυο το 2008, θα πρέπει να εκδοθούν το αργότερο εντός του
2014 για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος μάς πληροφόρησε ότι, εντός του 2014, θα κηρυχθούν ως
ΕΖΔ όλες οι περιοχές για τις οποίες λήγει η προθεσμία των έξι χρόνων που καθορίζει η Οδηγία.

(γ) Σχέδια Διαχείρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη καθορίζουν, για
τις ΕΖΔ, «τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια
διαχείρισης […] και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις
οικολογικές απαιτήσεις» των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που καθορίζονται στην Οδηγία.  Επι-
πρόσθετα, η Οδηγία ορίζει ότι «τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς
και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί».

Βάσει του άρθρου 15(1) του Νόμου 153(Ι)/2003 «ο Υπουργός [ΓΦΠΠ] δύναται να εκδώσει Διάταγμα
διαχείρισης και προστασίας της φύσης, αναφορικά με Ειδική Ζώνη Διατήρησης, το οποίο δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο:

• απαγορεύει συγκεκριμένη δραστηριότητα ή λειτουργία,
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• διατάζει την ανάληψη συγκεκριμένης δραστηριότητας ή λειτουργίας,

• καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης,

• καθορίζει συγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης.»

Διαπιστώθηκε ότι για τις περιοχές του δικτύου «Natura 2000», που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2(α)
της έκθεσής μας, έχουν ετοιμαστεί Σχέδια Διαχείρισης, με εξαίρεση τη χερσόνησο Ακάμα, για την οποία
η ετοιμασία Σχεδίου Διαχείρισης βρίσκεται στα τελικά στάδια, τη θαλάσσια περιοχή «Μουλιά», για την
οποία έχει ετοιμαστεί προκαταρκτικό σχέδιο διαχείρισης το οποίο, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις
κατά τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, και την θαλάσσια περιοχή «Νησιά». Η Αν. Διευθύντρια του
ΤΑΘΕ εξέφρασε την άποψη ότι οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας αποτελούν επαρκή μέτρα διαχεί-
ρισης για την θαλάσσια περιοχή «Νησιά».

Επισημαίνεται ότι, για καμία από τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί
Σχέδια Διαχείρισης, δεν έχει εκδοθεί σχετικό Διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης. Όπως
μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, τα Διαχειριστικά Σχέδια και οι εισηγή-
σεις των μελετητών θα αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση, από τον Υπουργό ΓΦΠΠ, σχετικών Δια-
ταγμάτων διαχείρισης και προστασίας της φύσης. Με βάση τα σχετικά Διατάγματα, θα ιδρυθούν Φορείς
Διαχείρισης για κάθε περιοχή και θα ζητηθεί η έγκριση σχετικών Κονδυλίων στον Προϋπολογισμό του
Τμήματος για την πραγματοποίηση των δράσεων με στόχο την προστασία των ειδών και οικοτόπων
της κάθε περιοχής. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος επισήμανε ότι τα Διαχειριστικά Σχέδια δεν αποτελούν υπο-
χρέωση βάσει του άρθρου 6 της Οδηγίας, ωστόσο η Οδηγία καθιστά υποχρεωτικό τον καθορισμό των
μέτρων διατήρησης, που επιτυγχάνεται με το Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 15 του Νόμου.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, η εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και
η έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων, δυσχεραίνεται σημαντικά από την επιφύλαξη του άρθρου 43
των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων 2003-2012, το οποίο ανα-
φέρει ότι οι διατάξεις των υπό αναφορά Νόμων δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων των
περί Δασών Νόμων, του περί Αλιείας Νόμου, των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων και του
περί Προστασίας και Διαχείρισης των Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. Συναφώς αναφέρεται
ότι, βάσει γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 14.12.2010, το άρθρο 43 του Νόμου πρέπει να
καταργηθεί, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς η υπερί-
σχυση των εθνικών νόμων έναντι του Κοινοτικού Δικαίου αντιβαίνει στην αρχή της υπεροχής του δι-
καίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, οι υποχρεώσεις της Κύπρου σε σχέση με τις διατάξεις της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ δεν θα είναι εφικτό να τηρηθούν πλήρως, καθώς, λόγω των προνοιών του άρθρου 43, τα
Διατάγματα βάσει του άρθρου 15 δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά για την προστασία
των περιοχών του Δικτύου.

(δ) Παρακολούθηση και διατήρηση οικοτόπων και ειδών στις περιοχές Natura 2000. Για σκοπούς πα-
ρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο δίκτυο «Natura 2000»,
το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε σε αγορά υπηρεσιών για την παρακολούθηση της κατάστασης
των οικοτόπων, υπό την εποπτεία του Τμήματος. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται ανά δεκαπενθήμερο
σε 27 περιοχές, σε προκαθορισμένα σημεία εντός των περιοχών που παρακολουθούνται.  Στις 27 πε-
ριοχές στις οποίες διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις κατά το 2013, περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες προστα-
τευόμενες περιοχές Πόλις-Γιαλιά και Ακρωτήριο Άσπρο-Πέτρα του Ρωμιού, καθώς και οι περιοχές
Αλυκές Λάρνακας και Φάρος Κάτω Πάφου, στις οποίες εμπίπτουν περιοχές νερών κολύμβησης. 

Ενδεικτικά ευρήματα από τις πιο πάνω επιθεωρήσεις παρουσιάζονται στο Παράρτημα Η της έκθεσής
μας, και περιλαμβάνουν αλλαγές στη δομή των οικοτόπων από ξενικά είδη, ρύπανση και υποβάθμιση
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του παράκτιου οικοσυστήματος και οικιστικές πιέσεις. Από τα ευρήματα αυτά είναι εμφανής η ανάγκη
έκδοσης, το συντομότερο, Διαταγμάτων βάσει των οποίων θα θεσμοθετηθεί η διατήρηση και προστα-
σία των περιοχών αυτών, καθώς και η εφαρμογή των σχετικών Σχεδίων Διαχείρισης.

(ε) Καταστροφές αμμοθινικών συστημάτων στην περιοχή «Πόλις–Γιαλιά». Οι αμμοθίνες αποτελούνται
από σημαντικούς οικότοπους για αρκετά είδη του Παραρτήματος Ι και είδη του Παραρτήματος ΙΙ της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, όπου καταγράφονται οι τύποι φυσικών οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέ-
ροντος, των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον
χαρακτηρισμό περιοχών ως καθορισμό Ειδι-
κών Ζωνών Διατήρησης. Πρόκειται για μι-
κρούς λόφους από άμμο, οι οποίοι συσ-
σωρεύονται ως φυσικό όριο μεταξύ της παρα-
λίας και της ενδοχώρας και στους οποίους ευ-
δοκιμεί αριθμός ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Ο ρόλος τους είναι σημαντικός στην πρόληψη
της διάβρωσης των ακτών, καθώς η βλάστησή
τους συγκρατεί την άμμο και σταθεροποιεί την
ακτογραμμή από τη διαβρωτική δράση της
θάλασσας και του ανέμου, ενώ, αντίστοιχα,
προστατεύουν την ενδοχώρα σε περιπτώσεις
έντονων καιρικών φαινομένων (θαλασσοτα-
ραχή, έντονοι άνεμοι). Επιπρόσθετα, παρέχουν
ένα φυσικό προστατευτικό παραπέτασμα, ει-
δικότερα για τις παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων, το οποίο ανακόπτει τη φωταύγεια που προ-
έρχεται από γειτονικές οικιστικές αναπτύξεις ή δρόμους και δρα αποπροσανατολιστικά στις χελώνες
που φθάνουν στην παραλία.

Μετά τον εντοπισμό, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, εκτεταμένων καταστροφών στο αμμοθινικό σύ-
στημα στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά» του δικτύου «Natura 2000», οι οποίες προκλήθηκαν από τη διεξα-
γωγή κατασκευαστικών εργασιών σε ιδιωτικές αναπτύξεις στην περιοχή, το Τμήμα, με επιστολή του
ημερ. 5.8.2013, προώθησε στον Γενικό Εισαγγελέα έκθεση γεγονότων σχετικά με την πιο πάνω υπό-
θεση. Σύμφωνα με την έκθεση, οι παράνομες επεμβάσεις έχουν επιφέρει σημαντική υποβάθμιση και
καταστροφή του αμμοθινικού οικοσυστήματος, με το ενδεχόμενο λήψης μέτρων εναντίον της Δημο-
κρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Επισημαίνεται
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ήδη, στις 5.4.2013, διερευνητική επιστολή σχετικά με το θέμα.

Κατά το 2013 κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες εναντίον των εμπλεκομένων με τις πιο πάνω αναφε-
ρόμενες επεμβάσεις και την καταστροφή του
αμμοθινικού οικοσυστήματος και η εκδίκαση
της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, το Τμήμα ανέθεσε σε ιδιώτες με-
λετητές τη διενέργεια καταγραφής και εκτίμη-
σης της καταστροφής των αμμοθινών στην
περιοχή, καθώς και την υποβολή προτάσεων
διαχειριστικών μέτρων και μέτρων αποκατά-
στασής τους. Σύμφωνα με τη μελέτη, που
υποβλήθηκε στο Τμήμα τον Σεπτέμβριο του
2013, το  αμμοθινικό  σύστημα  υπέστη κατα-
στροφές από  ισοπεδώσεις  από δύο επεμβά-
σεις, που επηρέασαν κυρίως τις πρωτογενείς
κινούμενες θίνες, αλλά και τα λιβάδια θινών
πάνω σε γκρίζες  σταθεροποιημένες  θίνες. Η
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μία εκ των επεμβάσεων διενεργήθηκε το 2013 και η καταστροφή που έχει επιφέρει προέρχεται από
εκχέρσωση και ισοπέδωση της αμμοθίνης σε μήκος περίπου 50 μέτρων, ενώ η δεύτερη είναι παλαι-
ότερη και αφορά, πέραν της ισοπέδωσης της αμμοθίνης, και την κατασκευή πλακόστρωτου πεζόδρο-
μου.

Στη μελέτη προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης και διαχείρισης του οικοσυστήματος,
τα οποία διαχωρίζονται στις εξής δράσεις:

• Απομάκρυνση όλων των ανθρωπογενών επιδράσεων που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, 

• Προώθηση της απόθεσης υλικού και αποτροπή διάβρωσης σε συγκεκριμένες θέσεις, 

• Δράσεις ενημέρωσης, 

• Διαχείριση επισκεπτών, 

• Παρακολούθηση αποκατάστασης. 

Ζητήσαμε όπως πληροφορηθούμε σχετικά με την πορεία υλοποίησης των πιο πάνω μέτρων. 

Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος μάς πληροφόρησε οι πιο πάνω δράσεις βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, με εξαίρεση τις δράσεις ενημέρωσης, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει.

(στ) Αδειοδότηση ανάπτυξης γηπέδου γκολφ στην περιοχή Πόλις-Γιαλιά. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με
Απόφασή του ημερ. 16.2.2005, ενέκρινε πολιτική ενθάρρυνσης επενδύσεων σε γήπεδα γκολφ, με στόχο
να καταστεί η Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας. Η Απόφαση αφορά στη δημιουργία
μέχρι 14 συνολικά γηπέδων γκολφ, περιλαμβανομένων των υφισταμένων και καθορίζει τα κριτήρια
αξιολόγησης των αιτήσεων που θα υποβληθούν. Σύμφωνα με την Απόφαση, η επένδυση για τη δημι-
ουργία γηπέδων γκολφ δεν είναι οικονομικά βιώσιμη από μόνη της, γι’ αυτό και μπορεί να συνοδεύεται
από οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, βάσει καθορισμένων κριτηρίων. Η Απόφαση διαλαμβάνει ρητά
ότι η δημιουργία γηπέδου γκολφ και συναφών αναπτύξεων δεν θα επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, σε κα-
θορισμένη περιοχή προστασίας του Δικτύου «Natura 2000».  

Στα πλαίσια της πιο πάνω Απόφασης, ιδιωτική εταιρεία υπέβαλε πολεοδομικές αιτήσεις, ημερ. 12.2.2008
και 3.10.2008, για τη δημιουργία δύο γηπέδων γκολφ με οικιστική ανάπτυξη, στην περιοχή Πόλις-Γιαλιά
της Πόλης Χρυσοχούς, μέρος της οποίας έχει ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000», λόγω, κυρίως, της
μεγάλης σημασίας της για τη φωλεοποίηση και
ωοτοκία, αλλά και σίτιση των χελώνων Caretta
caretta και της πράσινης χελώνας (Chelonia
mydas). Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης περιλαμ-
βάνει την ανέγερση περίπου 790 επαύλεων,
δύο γηπέδων γκολφ, 18 οπών το καθένα, με
δύο από τις οπές να χωροθετούνται εντός των
ορίων περιοχής «Natura 2000», καθώς και
άλλων συναφών εγκαταστάσεων. 

Λόγω του ότι η περιοχή στην οποία σχεδιά-
στηκε η ανάπτυξη αφορούσε σε χώρο παλαιού
μεταλλείου, η εταιρεία υπέβαλε, σύμφωνα με
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, στις
22.9.2008, μελέτη για τη διαχείριση και αποκα-
τάσταση του χώρου και των αποβλήτων από
τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του παρελ-
θόντος. Η μελέτη εξετάστηκε από την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΕΜΕΠ) και το
Τμήμα Περιβάλλοντος υπέβαλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 140(Ι)/2005, σχε-
τική Γνωμάτευση στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 
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Η παραλία στην περιοχή Πόλις-Γιαλιά, μέρος του Δικτύου «Natura
2000», δίπλα από την οποία προτείνεται η υπό αναφορά ανάπτυξη



Η Περιβαλλοντική Αρχή, μετά από προκαταρκτική εξέταση των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) που αφο- ρούσαν όλες τις αιτήσεις για παραχώρηση άδειας ανάπτυξης γηπέδων
γκολφ, διαπίστωσε τρεις περιπτώσεις, περιλαμβανομένης της πιο πάνω, όπου μέρος των προτεινόμε-
νων αναπτύξεων ήταν εντός καθορισμένης περιοχής προστασίας του Δικτύου «Natura 2000» και εφό-
σον αυτό απαγορεύεται ρητά από την εξαγγελθείσα πολιτική για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, ζητήθηκε
από τους αιτητές να αφαιρέσουν τις εν λόγω περιοχές από τις αιτήσεις τους. Παράλληλα, με επιστολή
της ημερ. 19.6.2009 προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δη-

μοκρατίας, ζήτησε απόψεις ως προς το κατά πόσον η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.
16.2.2005 μπορεί νόμιμα να εφαρμοστεί, εφόσον δεν απαγορεύονται οι αναπτύξεις στις περιοχές του
Δικτύου «Natura 2000» και κατά πόσον οι τροποποιήσεις ή επεκτάσεις του Δικτύου «Natura 2000» που
έγιναν μετά την εν λόγω Απόφαση εντάσσονται στην απαγορευτική πρόνοια.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, σε απαντητική επιστολή της ημερ. 1.7.2009, αναφέρει ότι το
Υπουργικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να περιορίσει, με Απόφασή του, αναπτύξεις σε συγκεκριμένου
τύπου περιοχές για πολεοδομικούς σκοπούς και ότι στην απαγορευτική πρόνοια συμπεριλαμβάνονται
όλες οι περιοχές που εκάστοτε καθορίζονται.

Το θέμα εξετάστηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή η οποία αποφάσισε, στις 29.8.2012, όπως
ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει, εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, τροποποιημένα σχέ-
δια για την ανάπτυξη, αφαιρώντας τις δύο οπές του γηπέδου που βρίσκονταν εντός της περιοχής
«Natura 2000». Σε περίπτωση που ο αιτητής εμμένει στον αρχικό σχεδιασμό/ χωροθέτηση, δόθηκαν
οδηγίες όπως η Περιβαλλοντική Αρχή προχωρήσει στην αξιολόγηση της ΜΕΕΠ.

Η εταιρεία δεν αποδέχθηκε να υποβάλει τροποποιημένα σχέδια και οι αιτήσεις της για την ανάπτυξη
των δύο γηπέδων γκολφ εξετάστηκαν από την ΕΜΕΠ στις 12.12.2012 και 29.1.2013. Όπως αναφέρεται
στη σχετική Γνωμάτευσή της ημερ. 30.1.2013, η Περιβαλλοντική Αρχή, μετά την εξέταση του θέματος
και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις ειδικών για θέματα χελώνων, τη μελέτη δέουσας εκτίμησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη συμπληρωματική μελέτη για τη φωταύγεια που υπέβαλε η εταιρεία,
καθώς και της εισηγήσεις του διαχειριστικού σχεδίου για την περιοχή Πόλις-Γιαλιά, θεωρεί ότι «το έργο,
όπως έχει προταθεί από τους αιτητές, δεν διασφαλίζει ότι δεν θα επιφέρει αρνητικές, μη αναστρέψιμες
επιπτώσεις στα πιο σημαντικά είδη για τα οποία η περιοχή εντάχθηκε στο Δίκτυο «Natura 2000» που
είναι τα δύο είδη θαλάσσιων χελώνων, της Caretta caretta και της πράσινης χελώνας, είδη τα οποία χα-
ρακτηρίζονται ως προτεραιότητας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, και
τα δύο είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης CITES, ενώ χαρακτηρίζονται διεθνώς ως
κινδυνεύοντα από τον κόκκινο κατάλογο της IUCN. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός της πράσινης χελώνας
χαρακτηρίζεται ως άμεσα κινδυνεύων, αφού φαίνεται ότι οι πληθυσμοί της παρουσιάζουν μια μείωση
κατά 80% κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Σημειώνεται ότι το είδος αυτό στην περιοχή της Μεσογείου
ωοτοκεί μόνο στην Κύπρο και την Τουρκία. Ταυτόχρονα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραλία της Λίμνης,
που βρίσκεται στην άμεση περιοχή μελέτης του έργου, παρουσιάζει τη ψηλότερη πυκνότητα ωοτοκίας
και λόγω του μικρού μεγέθους της, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας».

Με βάση τα πιο πάνω, η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να
αδειοδοτηθούν στη φάση εκείνη, οποιαδήποτε οικόπεδα ή/και δρόμοι ή/και οικοδομές, εντός της
ζώνης από την παραλία μέχρι τον προγραμματισμένο δρόμο (δηλαδή σε ζώνη περίπου 480 μέτρων
από την ακτογραμμή), αναφέροντας ότι το μέτρο αυτό κρίνεται ως απόλυτα αναγκαίο, ώστε να δια-
σφαλιστεί η πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερής αξιολόγηση των αναπτύξεων και η προστασία της πα-
ραλίας από τις αυξημένες πιέσεις πρόσβασης λόγω της ανάπτυξης. Όπως μας αναφέρθηκε, από τον
πιο πάνω περιορισμό επηρεάζονταν περίπου 40 επαύλεις της ανάπτυξης.

Στις 5.8.2013 η αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή υπέβαλε, στο ΤΠΟ, συμπληρωματική Γνωμάτευση, τρο-
ποποιώντας τον πιο πάνω όρο για αδειοδότηση του έργου με νέο όρο, σύμφωνα με τον οποίο δεν θα
επιτρεπόταν η υλοποίηση της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης σε ζώνη 280 μέτρων από την παραλία (αντί
των αρχικών 480 μέτρων), αναφέροντας ότι, οποιαδήποτε παραπέρα ενδεχόμενη επέκταση και αδει-
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οδότηση της προτεινόμενης ανάπτυξης δυνατό να συμβάλει σε πολύ αυξημένο κίνδυνο και να επη-
ρεάσει σοβαρά την κατάσταση διατήρησης της περιοχής «Natura 2000». Η Αν. Διευθύντρια του ΤΠΟ,
με επιστολή της ημερ. 24.9.2013, εξέφρασε την άποψη ότι ο πιο πάνω όρος της Γνωμάτευσης χρήζει
αναθεώρησης, αναφέροντας ότι η ζώνη των 280 μέτρων εκτείνεται πολύ πέραν της παραλιακής ζώνης
οικολογικής προστασίας, η οποία έχει αναδημοσιευτεί με το Τοπικό Σχέδιο Πόλης Χρυσοχούς για σκο-
πούς προστασίας του οικότοπου των χελώνων, και η επιβολή ανάλογου περιορισμού και σε όλα τα
άλλα τεμάχια της περιοχής που εμπίπτουν στη ζώνη οικολογικής προστασίας, θα περιόριζε σημαντικά
ή και θα εκμηδένιζε τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες. Με βάση τα πιο πάνω, το ΤΠΟ έκρινε όπως,
αντί της κατάργησης τριών σειρών οικοπέδων/κατοικιών, σύμφωνα με τη Γνωμάτευση της Περιβαλ-
λοντικής Αρχής, απαιτηθεί η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένης ζώνης πρασίνου, πλάτους 20 μέ-
τρων, κατά μήκος της βόρειας πλευράς των οικοπέδων, για προστασία της παραλιακής περιοχής. Ο
Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, με επιστολή του ημερ. 8.11.2013, αναφέρει ότι, με βάση την
επιστολή του ΤΠΟ, η Περιβαλλοντική Αρχή προχώρησε στην επανεξέταση και προσαρμογή των όρων
της Γνωμάτευσης, ώστε αυτοί να συνάδουν με το Τοπικό Σχέδιο Πόλης Χρυσοχούς, χωρίς, ωστόσο, να
καταγράφονται οποιοιδήποτε ουσιαστικοί λόγοι σε σχέση με την προστασία της υπό αναφορά περιο-
χής και των ειδών που διαβιούν εκεί, οι οποίοι να δικαιολογούν την αλλαγή της απόφασής της. Του-
ναντίον, στην ίδια επιστολή επισημαίνει ότι η αλλαγή στη Γνωμάτευση δεν αλλάζει την ουσία της
αξιολόγησης όσον αφορά στις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και κατά κύριο λόγο στην παρα-
λία ωοτοκίας των χελώνων, αφού η αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας και πίεσης θα έχει αδιαμφι-
σβήτητα αρνητικές επιπτώσεις. Αναφέρει επίσης ότι, με την αλλαγή αυτή, δεν εφαρμόζεται ούτε στο
ελάχιστο η βασική αρχή της πρόληψης και της προφύλαξης όσον αφορά στην προστασία της φύσης
και του περιβάλλοντος, που αποτελεί, στην ουσία, παραδοχή της Περιβαλλοντικής Αρχής για παρα-
βίαση των διατάξεων της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία
(Ν.153(Ι)/2003).

Κατόπιν διερεύνησης καταγγελιών σχετικά με την υποβάθμιση και την έλλειψη μέτρων προστασίας
για την πιο πάνω περιοχή του δικτύου «Natura 2000», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, στις 11.7.2014,
προειδοποιητική επιστολή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, λόγω παράβασης των άρθρων 6 (3) και
12 (1) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Στην επιστολή της η Επιτροπή
αναφέρει ότι η παράβαση αφορά στην αδειοδότηση ανάπτυξης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γή-
πεδα γκολφ και επαύλεις στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά» (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, μέρος του δικτύου
«Natura 2000»), χωρίς να έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις του άρθρου 6(3) της Οδηγίας και την έλλειψη
λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύ-
στημα αυστηρής προστασίας των θαλάσσιων χελώνων Caretta caretta και πράσινης χελώνας στην πε-
ριοχή του κόλπου της Χρυσοχούς. Η ΕΕ επισημαίνει διάφορες αδυναμίες στις Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και Δέουσας Εκτίμησης (ΜΠΕ και ΜΔΕ) αναφέροντας ότι, παρόλο που η Έκθεση Δέουσας
Εκτίμησης αναφέρεται σε προστατευτική ζώνη (εντός της οποίας δεν θα ανεγερθούν οποιαδήποτε οι-
κοδομήματα) 475 μέτρων από την ακτογραμμή, η Γνωμάτευση για την ΜΠΕ (η οποία αναφέρεται, αρ-
χικά, επίσης σε ζώνη 475 μέτρων), έχει τροποποιηθεί δύο φορές, και η προστατευτική ζώνη έχει μειωθεί
στα 20 μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Η ΕΕ σημειώνει
την θέση του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι, με την εν λόγω αλλαγή δεν εφαρμόζεται, ούτε στο ελάχιστο,
η βασική αρχή της πρόληψης και προφύλαξης του περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας ότι, κάθε τροπο-
ποίηση της δέουσας εκτίμησης για μη επιστημονικούς λόγους που δεν συνδέονται με την προστασία
του περιβάλλοντος και του οικείου τόπου «Natura 2000» αντιβαίνει προς τις απαιτήσεις του άρθρου
6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στην περίπτωση αυτή, υπογραμμίζει επίσης ότι, η υπερίσχυση μιας υφι-
στάμενης εθνικής διοικητικής πράξης (πολεοδομικός σχεδιασμός) δεν μπορεί να υπερισχύει έναντι
της Κοινοτικής Νομοθεσίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, κάποια από τα δεδομένα που
παραθέτει η ΕΕ στην προειδοποιητική επιστολή της είναι ανακριβή, όπως για παράδειγμα η απόσταση
της ανάπτυξης από την ακτή. Τα ορθά δεδομένα θα περιληφθούν στην απαντητική επιστολή της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας προς την ΕΕ.
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Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός της εταιρείας για δημιουργία γηπέδου
γκολφ που επεκτείνεται εντός της περιοχής «Natura 2000», κατά παράβαση των όρων της εξαγγελθεί-
σας πολιτικής για δημιουργία γηπέδων γκολφ. Πέραν της παράβασης όρου της εξαγγελθείσας πολιτι-
κής, προκύπτει θέμα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των αιτητών, αφού σε άλλες δύο παρόμοιες
περιπτώσεις, οι αιτητές υποχρεώθηκαν να υποβάλουν τροποποιημένα σχέδια που να μην επηρεάζουν
περιοχές «Natura 2000». Επίσης, στην τελευταία Γνωμάτευσή της, η Περιβαλλοντική Αρχή παραδέχεται
ουσιαστικά την μη λήψη επαρκών μέτρων για ικανοποίηση των βασικών αρχών πρόληψης και προ-
φύλαξης σε σχέση με  την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, με ενδεχόμενο να προκύπτει
η μη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, γε-
γονός που δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με την έκδοση της υπό αναφορά Γνωμάτευσης. Επίσης,
λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω αναφορές στη Γνωμάτευση, καθώς και το γεγονός ότι έχει αποσταλεί
σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει ο κίνδυνος λήψης μέτρων
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση επιβολής προστίμου, αυτό θα
καταβληθεί από το κράτος και όχι από την εταιρεία, δηλαδή θα το υποστεί ο φορολογούμενος πολί-
της.

Σημειώνεται ότι, βάσει πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε έφεση που υπέβαλε η
εταιρεία που αδειοδοτήθηκε για την ανάπτυξη του γηπέδου γκολφ και των άλλων συναφών υποδομών,
το Διάταγμα με το οποίο η περιοχή προτάθηκε για ένταξη στο δίκτυο «Natura 2000» ακυρώθηκε. Όπως
μας πληροφόρησε το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ακύρωση έγινε για διαδικαστικούς λόγους (σύσταση
επιστημονικής επιτροπής), υποδεικνύοντας ότι, παρά την απόφαση του Δικαστηρίου, η περιοχή εξα-
κολουθεί να παραμένει στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δικτύου «Natura 2000» και ότι,
βάσει επεξηγηματικού εγγράφου αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,
τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία οικότοπων τα οποία φιλοξενούν κινδυ-
νεύοντα είδη (στα οποία περιλαμβάνονται τα δύο είδη χελώνας που συναντώνται στην περιοχή «Πόλις-
Γιαλιά»), ακόμα και αν αυτοί δεν είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Natura 2000».

(ζ) Κατασκευή πεζοδρόμου μπροστά από συγκρότημα επαύλεων. Η προαναφερόμενη προειδοποιητική
επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται επίσης στην κατασκευή, στην ίδια περιοχή, πεζοδρό-
μου πλάτους έξι μέτρων μπροστά από υφιστάμενο συγκρότημα επαύλεων, η οποία επέφερε την ισο-
πέδωση αμμοθινικών σχηματισμών και την καταστροφή ενός σημαντικού μέρους του τόπου ανα-
παραγωγής των χελώνων.  Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η κατασκευή πεζόδρομου στον πυρήνα μιας
πολύ σημαντικής περιοχής ωοτοκίας ενός είδους προτεραιότητας, στην πιο σημαντική περιοχή, γι αυτό
το είδος, στην Κύπρο, είχε προβλεφθεί από την πολεοδομική άδεια, σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο πο-
λεοδομίας, γεγονός που αναδεικνύει την απουσία ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου που θα
επιτρέψει την εφαρμογή συγκεκριμένων και ειδικών μέτρων για την προστασία του είδους προτεραι-
ότητας καρέτα καρέτα. 

Η Υπηρεσία μας, σε επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή, διαπίστωσε ότι τα πιο πάνω υφίστανται, παρά τη
δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιολογήσει την αφαίρεση του πεζόδρομου.

3.3   Εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Κύριες επισημάνσεις

Η ικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει περι-

στατικά ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλον-

τος από ενδεχόμενο ατύχημα κατά τη διάρκεια

των διαδικασιών εξόρυξης υδρογονανθράκων

στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου

παρουσιάζεται σημαντικά περιορισμένη.

Εισηγήσεις

Να προωθηθούν άμεσα οι απαραίτητες ενέρ-

γειες για ανασχεδιασμό του συστήματος αντιμε-

τώπισης περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης

και ενίσχυση της ικανότητας του κράτους για αν-

τιμετώπιση περιστατικών τέτοιου είδους.



Βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 29.4.2011, η ευθύνη για την αντιμετώπιση περιστατι-
κών ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου από πετρελαιοειδή, ανατέθηκε στο ΤΑΘΕ, σε συνεργασία
με το ΤΕΝ.

Δεδομένων των κινδύνων ρύπανσης των Κυπριακών ακτών καθώς και καταστροφής του θαλάσσιου φυσι-
κού περιβάλλοντος από ενδεχόμενο ατύχημα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ζητήσαμε από το ΤΑΘΕ και το ΤΕΝ να πληροφορήσουν
την Υπηρεσία μας για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για την αντιμετώπιση έκτακτων περιβαλλοντικών
περιστατικών. 

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΕΝ μάς πληροφόρησε τα πιο κάτω:

(α) Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης στα χωρικά Ύδατα της Δημοκρατίας. Με βάση την προαναφε-
ρόμενη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το ΤΕΝ σε συνεργασία με το ΤΑΘΕ εξουσιοδοτήθηκε
όπως, σε περίπτωση μεγάλων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης που δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με εθνικά μέσα και εξοπλισμό, ζητά διεθνή ή άλλη συνδρομή, όπως βοήθεια από αντιρρυπαντικά
πλοία που ναυλώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ναυτικής Ασφάλειας (EMSA). Η περιοχή ευθύνης εφαρ-
μογής της Απόφασης είναι τα χωρικά ύδατα στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο.

Η αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διέπεται από
το άρθρο 4.1 του Πρωτοκόλλου για την Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών της Σύμβασης της
Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας, που κυρώθηκε με το Νόμο 51/1979 όπως
τροποποιήθηκε, βάσει του οποίου αρμόδια Αρχή είναι ο Υπουργός ΓΦΠΠ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να έχουν σχέδια και
εξοπλισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο. Προς
τούτο, το ΤΑΘΕ έχει εκπονήσει και εφαρμόζει το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης Πετρελαϊκής Ρύπανσης.
Η περιοχή ευθύνης του Σχεδίου καλύπτει τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΤΑΘΕ δια-
χειρίζεται τον σχετικό εξοπλισμό και υλικά για την αντιμετώπιση των περιστατικών ρύπανσης από πε-
τρέλαιο, ο οποίος όμως, όπως και το υπάρχον προσωπικό, επαρκεί μόνο για την αντιμετώπιση μικρών
σχετικά περιστατικών πετρελαϊκής θαλάσσιας ρύπανσης στις ακτές, μέχρι και 20 τόνους πετρελαίου
περίπου. 

Για μεσαίας έκτασης περιστατικά ρύπανσης, που αφορούν ποσότητες πετρελαίου της τάξης των 20-
100 τόνων, το ΤΑΘΕ θα πρέπει να ενισχύεται από κατάλληλο φορέα/οργανισμό, πχ με πλοία που ναυ-
λώνει ο EMSA.  Για μεγάλα περιστατικά, που αφορούν ποσότητες πέραν των 100 τόνων πετρελαίου,
όπου οι δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο δεν επαρκούν, το ΤΕΝ, σε συνεργασία με το ΤΑΘΕ, θα έχει την
ευθύνη να ζητήσει διεθνή βοήθεια, π.χ. μέσω του δικτύου εφεδρικών πλοίων του EMSA, που έχει συ-
σταθεί από την ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των εθνικών μέσων ανταπόκρισης σε μεγάλα περιστατικά
πετρελαϊκής ρύπανσης.

Για ενεργοποίηση του σχεδιασμού, θα πρέπει να εξαντληθούν πρώτα όλες οι εθνικές δυνατότητες σε
ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό και θα πρέπει να υπάρχουν εγκεκριμένες διαθέσιμες πιστώσεις από
το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη των εξόδων χρήσης των πλοίων.

(β) Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης από Υπεράκτιες Δραστηριότητες. Ο περί Υδρογονανθράκων
(Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2007 (N. 4(I)/2007) και η ΚΔΠ 51/2007 προβλέπουν
ότι ο Υπουργός ΕΕΒΤ εγκρίνει το σχετικό σχέδιο που ετοιμάζει και υποβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης
της δραστηριότητας για αντιμετώπιση διαρροής υδρογονανθράκων (Κανονισμός 15(6)(α) της ΚΔΠ
51/2007). 

Επίσης, το άρθρο 4 του Νόμου 51/79, καθορίζει τον Υπουργό ΓΦΠΠ ως την αρμόδια Αρχή και για εφαρ-
μογή του «Πρωτόκολλου για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση που προκα-
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λείται από την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας και την εκμετάλλευση του θαλάσσιου βυθού και του
υπεδάφους του», της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

Εκ τούτου, κατά την άποψη του ΤΕΝ, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη για αντιμετώπιση ρύπανσης
από διαρροή υδρογονανθράκων από τη λειτουργία κινητής κατασκευής εξόρυξης (εξέδρας), οι εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες και ο φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας θα ενεργήσουν με βάση τα σχέδια
διαχείρισης του φορέα, τα όποια θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από τους Υπουργούς ΓΦΠΠ και ΕΕΒΤ.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί και στο «Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης Πε-
τρελαϊκής Ρύπανσης», που ετοιμάστηκε σύμφωνα με την παράγραφο (ι) της προαναφερόμενης Από-
φασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο οποίο καθορίζονται καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις σε
παράκτιους και υπεράκτιους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για ανταπόκριση
και καταπολέμηση ρύπανσης εντός των χώρων ευθύνης τους, στην βάση της βαθμιαίας και κλιμακωτής
ανταπόκρισης τριών επιπέδων. Επίσης, στο Αναθεωρημένο Σχέδιο καθορίζονται και οι προϋποθέσεις
για συνδρομή των εθνικών υπηρεσιών και εξοπλισμού για σκοπούς ενίσχυσης των ιδιωτικών οργανι-
σμών όπου απαιτείται. Το Αναθεωρημένο Σχέδιο υποβλήθηκε πρόσφατα στον Υπουργό ΓΦΠΠ για έγ-
κριση. 

Σύμφωνα με το Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο, ο ρόλος και η αρμοδιότητες του ΤΕΝ στον σχεδιασμό
για αντιμετώπιση διαρροής πετρελαίου από υπεράκτιες δραστηριότητες παραμένουν στην κλήση και
συντονισμό διεθνούς βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του EMSA.

Επισημαίνεται ότι, σε επιστολή του Αν. Διευθυντή του ΤΕΝ προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων, ημερ. 12.8.2014, αναφέρεται ότι οι δυνατότητες του κρατικού μηχανισμού
για αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης στην ανοικτή θάλασσα είναι ουσιαστικά
ανύπαρκτες. Σημειώνεται επίσης ότι, από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις αυξημένες υπε-
ράκτιες δραστηριότητες ανόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην κυπριακή αποκλει-
στική οικονομική ζώνη, δημιουργούνται κίνδυνοι πρόκλησης μεγάλου περιστατικού διαρροής
πετρελαίου στη θάλασσα, για τους οποίους επιβάλλεται άμεσα ο ριζικός ανασχεδιασμός και η ουσια-
στική αναβάθμιση της ικανότητας του κράτους να τους αντιμετωπίσει. Τέλος, εισηγείται όπως, μέρος
των εσόδων που εισρέουν στα κρατικά ταμεία από τα τέλη αδειοδότησης για εξερεύνηση και εκμε-
τάλλευση υδρογονανθράκων διατεθούν για τον σκοπό αυτό.





4    Επεμβάσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και της
θαλάσσιας ζώνης

Σκοπός ελέγχου: Η εξέταση του καθορισμού της ΖΠΠ, οι τυχόν παράνομες επεμβάσεις στη ζώνη αυτή, η
χορήγηση χαλαρώσεων για επεμβάσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς κατά των παρανομούντων. 

Μεθοδολογία: Οι απαραίτητες πληροφορίες συλλέχθηκαν κυρίως μέσω επιτόπιων ελέγχων, αλληλογραφίας
και προσωπικών συνεντεύξεων με αρμόδιους λειτουργούς, επισκόπηση σχετικών φακέλων για έκδοση πο-
λεοδομικής άδειας επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ, φωτογραφικού υλικού και αεροφωτογραφιών.

Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν τα ακόλουθα:

(1) Εξασφαλίσαμε, από το ΤΚΧ, ψηφιοποιημένους κτηματολογικούς χάρτες, στους οποίους εμφανίζονται,
μεταξύ άλλων, η ακτογραμμή και η γραμμή που καθορίζει τις περιοχές παραλίας, σύμφωνα με τα σχε-

τικά Διατάγματα που εκδόθηκαν κατά καιρούς
από τον Υπουργό Εσωτερικών, δυνάμει του
περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.
59). Στους χάρτες αυτούς ενσωματώθηκαν δο-
ρυφορικές εικόνες, ώστε να καταστεί δυνατός
ο εντοπισμός κτιρίων εντός της ΖΠΠ. Με βάση
τα πιο πάνω στοιχεία, επιλέγηκε δείγμα επεμ-
βάσεων στην επαρχία Αμμοχώστου, όπου μας
αναφέρθηκε ότι, το ΤΚΧ έχει ολοκληρώσει τη
διαδικασία επαναχωρομέτρησης, με αποτέλε-
σμα οι δορυφορικές εικόνες να συμπίπτουν σε
ικανοποιητικό βαθμό ακρίβειας με το κτημα-
τολογικό υπόβαθρο και ζητήθηκαν οι σχετικοί
φάκελοι έκδοσης πολεοδομικής άδειας για εξέ-
ταση, από το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως Αμμοχώστου, ώστε να διαπιστω-
θεί αν η ανέγερση των υπό αναφορά κτιρίων
ήταν νομίμως αδειοδοτημένη.

Η έρευνα μας επεκτάθηκε στις επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου για τις οποίες επιλέγηκε δείγμα
επεμβάσεων με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, επιτόπιων ελέγχων που διενεργήσαμε σε παραλίες
και από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας ή περιήλθαν στην αντίληψή μας.

Τα ευρήματα του ελέγχου μας κοινοποιήθηκαν στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στις Τοπικές Αρχές και στο
Υπουργείο Εσωτερικών.

(2) Ζητήσαμε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όπως μας πληροφορήσει σχετικά με άλλες πε-
ριπτώσεις μη αδειοδοτημένων παράκτιων και θαλάσσιων έργων, οι οποίες περιήλθαν στην αντίληψή
του.

(3) Ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας γνωστοποιήσουν τυχόν άλλες περιπτώσεις παράνομων
επεμβάσεων που διενεργήθηκαν εντός της θαλάσσιας ζώνης, πέραν των όσων εντοπίσαμε, οι οποίες
έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους καθώς και για τις ενέργειες που έχουν προωθήσει για την αποκα-
τάσταση της νομιμότητας.

(4) Για σκοπούς εξακρίβωσης της επάρκειας των μέτρων που εφαρμόζουν οι Επαρχιακές Διοικήσεις, ως
αρμόδιες Αρχές, για θέματα που ορίζονται από τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), και
τα οποία σχετίζονται με επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ και της θαλάσσιας ζώνης, ζητήσαμε από τις Επαρ-
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Δείγμα ψηφιοποιημένου κτηματολογικού χάρτη ενσωματωμέ-
νου σε δορυφορική εικόνα. Πηγή: Google earth. Επεξεργασία:
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας



χιακές Διοικήσεις, να μας γνωστοποιήσουν τον τρόπο διαχείρισης των πιο πάνω θεμάτων καθώς και
τα μέτρα που εφάρμοσαν εναντίον των παρανομούντων.

Ακολούθως παραθέτουμε τα ευρήματα από τον έλεγχό μας.

4.1   Καθορισμός ζώνης προστασίας της παραλίας.

4.1.1   Τρόπος καθορισμού της ΖΠΠ.

Βάσει των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται
να καθορίσει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εδάφη ως
«παραλία», εντός απόστασης όχι μεγαλύτερης των 100 υαρδών από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης πα-
λίρροιας. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, οι περιοχές παραλίας καθορίστηκαν με σχετικά Διατάγματα που
εκδόθηκαν κατά καιρούς, κατά τη δεκαετία του 1970, δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Πα-
ραλίας Νόμου (Κεφ. 59). 

Σε σχέση με το θέμα διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

63

Κύριες επισημάνσεις

Η ΖΠΠ καθορίστηκε πριν από αρκετά χρόνια και

δεν έτυχε αναπροσαρμογής ώστε να ληφθούν

υπόψη οι αλλοιώσεις που επήλθαν στην ακτο-

γραμμή, κυρίως λόγω διάβρωσης. Επισημάναμε

ότι, λόγω των πιο πάνω, η ΖΠΠ σε ορισμένα ση-

μεία βρίσκεται εντός της θάλασσας. 

Ο ορισμός της ΖΠΠ δεν συνάδει με το σχετικό

Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, το

οποίο έχει επικυρωθεί από την ΕΕ.

Δεν μας δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις ανα-

φορικά με τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκε

η ΖΠΠ, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές δια-

κυμάνσεις που παρουσιάζονται στο πλάτος της

και με συγκεκριμένες περιοχές, όπου η ΖΠΠ φαί-

νεται να παρακάμπτει συγκεκριμένα τεμάχια

γης.

Παραχωρούνται αρκετές χαλαρώσεις για ανέ-

γερση οικοδομής ή κατασκευάσματος εντός της

ΖΠΠ και σε περίπτωση εντοπισμού παράνομης

επέμβασης ή μη συμμόρφωσης στους όρους της

παραχωρηθείσας χαλάρωσης, δεν λαμβάνονται

αποτελεσματικά μέτρα για αποκατάσταση της

παρανομίας. Ως αποτέλεσμα, η επίτευξη των

στόχων που θέτει η νομοθεσία, σε σχέση με τον

καθορισμό της ΖΠΠ (προστασία ή διατήρηση

του χαρακτήρα και ανέσεων της παραλίας ή η

προσέγγισή της από το κοινό) τίθεται υπό αμφι-

σβήτηση.

Εισηγήσεις

Προώθηση διαδικασιών για επανακαθορισμό της

ΖΠΠ.

Επαναδιατύπωση του ορισμού της ΖΠΠ.

Θεωρούμε ότι η ανοχή των παράνομων επεμβά-

σεων εντός της ζώνης θα πρέπει να τερματιστεί

και να καθοριστεί στρατηγική που να διέπει τη

χορήγηση χαλαρώσεων εντός της ζώνης, τη δια-

μόρφωση και αξιοποίηση των παραλιών και την

αντιμετώπιση των παρανομιών, με συντονισμό

όλων των εμπλεκόμενων φορέων
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(α) Το πλάτος της ΖΠΠ παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και ζητήσαμε να πληροφορηθούμε για τον
τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε ο καθορισμός της περιοχής παραλίας.

Η Αν. Διευθύντρια του ΤΠΟ μας πληροφόρησε
ότι η ΖΠΠ σχεδιάστηκε και δημοσιεύτηκε στις
δεκαετίες του 1960-1970 και η αρμόδια Αρχή,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ήταν οι
κατά τόπους Έπαρχοι. Μας πληροφόρησε επί-
σης, ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστή-
ματος που παρήλθε από την ημερομηνία
δημοσίευσης της ζώνης, όλοι οι λειτουργοί/τε-
χνικοί του ΤΠΟ που ασχολήθηκαν με το σχε-
διασμό της δεν βρίσκονται πλέον στην
υπηρεσία, ενώ στη σχετική νομοθεσία γίνεται
αναφορά για μέτρα διαχείρισης της παραλίας
χωρίς να γίνεται αναφορά στον τρόπο καθορι-
σμού/ σχεδιασμού της ΖΠΠ, με αποτέλεσμα να
μην είναι σε θέση να μας ενημερώσει με ακρί-
βεια για τον τρόπο καθορισμού της ζώνης.
Σύμφωνα με το ΤΠΟ, εκτιμάται ότι για τον σχε-
διασμό της ΖΠΠ, λήφθηκαν υπόψη τα ακό-
λουθα:

• Ο ορισμός της παραλίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου
(Κεφ. 59), σύμφωνα με τον οποίο η «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι μεγαλύ-
τερης των εκατόν υαρδών από τη γραμμή της ανωτάτης στάθμης παλίρροιας, ως ο Υπουργός ήθελε
καθορίσει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

• Οι διάφορες ιδιομορφίες του εδάφους, τοπογραφία, ανάγλυφο κλπ.

• Τυχόν υφιστάμενες δεσμεύσεις και άδειες που είχαν παραχωρηθεί, υφιστάμενες κατασκευές κλπ,
και

• Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. δασική γη ή κρατική γη, όπου κρίθηκε αναγκαία η υπέρβαση των
100 υάρδων).

(β) Σε συγκεκριμένες περιοχές, η γραμμή καθορι-
σμού της περιοχής φαίνεται να παρακάμπτει
συγκεκριμένα τεμάχια γης, στα οποία, κατά
την ημερομηνία καθορισμού της δεν υπήρχαν
κτίρια αλλά όπου ανεγέρθηκαν μεταγενέστερα
παραθαλάσσιες οικίες σε πολύ μικρή από-
σταση από την ακτογραμμή. Ενδεικτικά ανα-
φέραμε την ακτογραμμή στην περιοχή
Δρομολαξιά-Μενεού (αρ. Φ/Σχ. 50/40, μεταξύ
των τεμαχίων 73 και 63), την ακτογραμμή στην
περιοχή Γερμασόγειας (αρ. Φ/Σχ. 54/52) και
Μουτταγιάκας (αρ. Φ/Σχ. 54/53) μεταξύ των τε-
μαχίων 354 και 331, και την ακτογραμμή στην
περιοχή Αργάκας (αρ. Φ/Σχ. 26/37, μεταξύ των
τεμαχίων 316 και 329).

Η Αν. Διευθύντρια του ΤΠΟ μας πληροφόρησε
ότι αυτό ενδέχεται να οφείλεται στην ύπαρξη

Καθορισμός της ΖΠΠ στην περιοχή Δρομολαξιάς-Μενεού (η
ΖΠΠ οριίζεται με γαλάζιο χρώμα). Πηγή: Google Earth. Επεξερ-
γασία: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Καθορισμός της ΖΠΠ στην περιοχή Aργάκας (η ΖΠΠ ορίζεται με
κόκκινο χρώμα). Πηγή: Google Earth. Επεξεργασία: Τμήμα Κτη-
ματολογίου και Χωρομετρίας
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υφιστάμενων κατασκευών στα συγκεκριμένα τεμάχια, πριν την ημερομηνία καθορισμού της ΖΠΠ, οι
οποίες σε μεταγενέστερο χρόνο να είχαν κατεδαφιστεί. Αναφορικά με την περίπτωση στην περιοχή
Δρομολαξιάς-Μενεού, διεξήλθαμε τους σχετικούς φακέλους του Επαρχιακού Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως Λάρνακας, χωρίς να εντοπίσουμε οτιδήποτε σχετικό, αφού οι πρώτες άδειες που φαίνεται
να εκδόθηκαν για τις αναπτύξεις στα υπό αναφορά τεμάχια, εκδόθηκαν το 1999. Επίσης, διαπιστώσαμε
ότι, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της ανάπτυξης, ο ιδιοκτήτης ήταν υπόχρεος να προβεί
στην κατασκευή δημόσιου πεζόδρομου παράλληλου με την παραλία. Η υποχρέωση για τήρηση του
όρου αυτού εξαγοράστηκε, κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας ημερ. 19.7.2002, μεταξύ του ΤΠΟ
και του ιδιοκτήτη, με την καταβολή ποσού ύψους €76.887, στο ειδικό ταμείο εξαγοράς παραλιακού
πεζόδρομου του Κοινοτικού Συμβουλίου Μενεού, αναφέροντας ότι η εξαγορά αποσκοπεί στη διασφά-
λιση ολοκληρωμένου και ενιαίου σχεδιασμού, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της δια-
δικασίας κατασκευής του, την εξοικονόμηση πόρων και την αρτιότερη αισθητική του έργου, που
θεωρείται ουσιώδης για τη διασφάλιση των ανέσεων του κοινού. Δεδομένου ότι, παρά την πάροδο 12
χρόνων, δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στην περιοχή,
ζητήσαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας πληροφορήσει εάν το Κοινοτικό Συμβούλιο Μενεού
εξακολουθεί να τηρεί το ειδικό ταμείο για την κατασκευή του πεζόδρομου και εάν, και πότε, προτίθεται
να προχωρήσει με την υλοποίηση του έργου. 

Επίσης, από επισκόπηση αεροφωτογραφιών του 1993, τις οποίες εξασφαλίσαμε από το ΤΚΧ, στις οποίες
έχει τοποθετηθεί η ΖΠΠ, διαφαίνεται ότι ήδη από τότε η ΖΠΠ βρισκόταν εντός της θάλασσας (ίσως
λόγω διάβρωσης). Όπως προκύπτει, κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης για χορήγηση πολε-
οδομικής άδειας, η ΖΠΠ είχε ήδη διαβρωθεί, και συνεπώς τα σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν με την αί-
τηση, σύμφωνα με τα οποία θα κατασκευαζόταν, εντός της ΖΠΠ, παραλιακός πεζόδρομος, θα ήταν
αδύνατο να υλοποιηθούν. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να είχε εντοπιστεί από το ΤΠΟ
κατά την εξέταση της αίτησης, ώστε να ληφθούν άλλα κατάλληλα μέτρα και να επιβληθούν τέτοιοι
όροι που να διασφαλίζουν την κατασκευή του πεζόδρομου, ο οποίος, όπως αναφέρεται στη σχετική
συμφωνία, είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση των ανέσεων του κοινού.

Επισημαίνεται ότι, όπως έχει διαμορφωθεί η
κατάσταση σήμερα, οι περιφράξεις των κατοι-
κιών που έχουν ανεγερθεί στα τεμάχια αυτά
απέχουν ελάχιστα από τη θάλασσα, παρέχον-
τάς τους ένα άνευ προηγουμένου προνόμιο.

Ενόψει του μεγάλου χρονικού διαστήματος
που έχει παρέλθει, και του ότι, στο μεταξύ,
επήλθαν αλλοιώσεις στην ακτογραμμή, λόγω
διάβρωσης, με αποτέλεσμα σε ορισμένα ση-
μεία η γραμμή της ΖΠΠ να βρίσκεται ακόμα
και εντός της θάλασσας, εισηγηθήκαμε όπως
το Υπουργείο Εσωτερικών προωθήσει διαδι-
κασία επανακαθορισμού της ΖΠΠ, μελετών-
τας παράλληλα το ενδεχόμενο επαναδια-
τύπωσης του ορισμού της, ώστε αυτός να συ-
νάδει με το σχετικό  Πρωτόκολλο  της Σύμβα-

σης της Βαρκελώνης (αναφορά στο εν λόγω Πρωτόκολλο γίνεται στο Κεφάλαιο «Θέματα Γενικής Δια-
χείρισης Παραλιών» στην παράγραφο 6.3 της έκθεσής μας).

4.1.2   Επίτευξη των στόχων καθορισμού ΖΠΠ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5Α(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), το Υπουργικό Συμβούλιο
δύναται, με αίτηση της αρμοδίας Αρχής, για σκοπούς προστασίας ή διατήρησης του χαρακτήρα και των
ανέσεων οποιασδήποτε παραλίας, ή της προσέγγισής της από το κοινό, με Γνωστοποίηση, η οποία δημο-

Το παραλιακό μέτωπο στην περιοχή Δρομολαξιάς-Μενεού
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σιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή της παραλίας ή η
οποία εφάπτεται με την παραλία, εντός της οποίας καμία οικοδομή οποιουδήποτε είδους δεν θα ανεγείρεται,
εκτός αν εξασφαλιστεί σχετική χαλάρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 5Α(2) του
Νόμου.

Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, από τη μία δίνονται χαλαρώσεις σε πολλές περιπτώσεις και από την
άλλη, ακόμα και εκεί που δεν δίνονται χαλαρώσεις, ή εντοπίζονται παράνομες επεμβάσεις ή διενεργούνται
έργα που δεν συνάδουν με τις χαλαρώσεις που δόθηκαν, δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για απο-
κατάσταση της παρανομίας, με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα εάν τελικά οι στόχοι του καθορισμού
της ΖΠΠ επιτυγχάνονται.

Θεωρούμε ότι η ανοχή των παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ θα πρέπει να τερματιστεί και να καθο-
ριστεί στρατηγική που να διέπει τη χορήγηση χαλαρώσεων εντός της ΖΠΠ, τη διαμόρφωση και αξιοποίηση
των παραλιών και την αντιμετώπιση των παρανομιών, με συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

4.2   Παραχώρηση χαλάρωσης για διενέργεια επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ.

Κύριες επισημάνσεις

Η τεκμηρίωση, από την αρμόδια Αρχή, της εξαι-

ρετικής σημασίας και των λόγων δημοσίου συμ-

φέροντος, που να δικαιολογεί τη χορήγηση

χαλάρωσης, είναι στις περισσότερες περιπτώ-

σεις που ελέγξαμε, ανεπαρκής.

Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή στις περιπτώσεις εκ

των υστέρων υποβολής αιτήσεων για εξασφά-

λιση των απαιτούμενων εγκρίσεων για επεμβά-

σεις στη ΖΠΠ, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο

της ανέγερσης ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, αφού

αντί να τιμωρούνται οι παρανομούντες, τους πα-

ρέχεται εκ των υστέρων κάλυψη.

Επιδεικνύεται μεγάλη ανοχή, από την αρμόδια

Αρχή, στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι

όροι που επιβλήθηκαν με τη χαλάρωση ή την

άδεια πολεοδομίας και οικοδομής.

Εντοπίστηκαν κατασκευές εντός της ΖΠΠ, ακόμα

και σε κρατικά τεμάχια γης, τα οποία δεν ήταν εκ-

μισθωμένα, για τις οποίες δεν φαίνεται να υπο-

βλήθηκε αίτημα για εξασφάλιση σχετικής

χαλάρωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο και

συνεπώς είναι παράνομες.

Εισηγήσεις

Στις έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου

δύναται να παραχωρηθεί, βάσει της νομοθεσίας,

χαλάρωση, θα πρέπει να τεκμηριώνεται δεόν-

τως, στην εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερι-

κών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και στην

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο τρό-

πος με τον οποίο εξυπηρετείται το δημόσιο συμ-

φέρον, όπως αναφέρεται και σχετική

γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

Δεδομένης και σχετικής γνωμάτευσης του Γενι-

κού Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία «απο-

κλείεται η εκ των υστέρων επίκληση της έννοιας

του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη νομι-

μοποίηση παρανομίας», η αρμόδια Αρχή πρέπει

να λαμβάνει μέτρα κατά των παρανομιών και όχι

να τις νομιμοποιεί με τη χορήγηση εκ των υστέ-

ρων έγκρισης, γεγονός που επιβραβεύει τους

παρανομούντες.

Η αρμόδια Αρχή πρέπει να εφαρμόσει συστή-

ματα παρακολούθησης της συμμόρφωσης των

αιτητών με τους όρους των παραχωρηθείσων

χαλαρώσεων και να προβαίνει στις δέουσες

ενέργειες στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Η αρμόδια Αρχή πρέπει να εφαρμόσει διαδικα-

σίες συστηματικών επιθεωρήσεων για κατα-

γραφή παράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ

και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για απο-

κατάσταση της νομιμότητας.



Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5Α(2) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), σε οποι-
αδήποτε εξαιρετική περίπτωση η αρμόδια Αρχή ικανοποιηθεί ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί την έκδοση
άδειας για ανέγερση οικοδομής, δύναται να υποβάλει την περίπτωση αυτή στο Υπουργικό Συμβούλιο, το
οποίο κατόπιν μελέτης αυτής δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να εξουσιοδοτήσει την αρμόδια Αρχή,
να εκδώσει τέτοια άδεια και με τέτοιους όρους που το Υπουργικό Συμβούλιο θα θεωρήσει σκόπιμο. Στο
ίδιο άρθρο αναφέρεται επίσης ότι, αν με οποιοδήποτε τρόπο προκύψει ουσιώδης ζημιά σε βάρος κάποιας
ιδιοκτησίας, ως συνέπειας της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου, η αρμόδια Αρχή πρέπει να καταβάλει
δίκαιες αποζημιώσεις, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστατικών της κάθε περίπτωσης.

Επιπρόσθετα, το άρθρο 5(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) απαγορεύει την κατασκευή
ή τοποθέτηση, στην παραλία, κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου βάσει του άρθρου 5Α του Νόμου και άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμο και/ή τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

Σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 έως 2014, άρθρο 26(2), το Υπουργικό
Συμβούλιο μπορεί με Απόφασή του να χορηγεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση του σχεδίου ανάπτυ-
ξης, ανεξάρτητα αν η ανάπτυξη έχει συντελεστεί ή όχι, σε έκτακτες και δικαιολογημένες προς το δημόσιο
συμφέρον περιπτώσεις ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, που θα καθοριστούν με Κανονισμούς τους οποίους
εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρεται σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 20.8.1996, προς το
Υπουργικό Συμβούλιο, σχετικά με το δημόσιο συμφέρον και την επίκλησή του από τις αρχές της Δημοκρα-
τίας δυνάμει του περί Πολεοδομίας Νόμου του 1972, «έκτακτες είναι οι σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που
μπορούν να στοιχειοθετήσουν πειστική αιτιολογία ως προς το δημόσιο συμφέρον το οποίο οι αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου καλούνται να εξυπηρετήσουν και ότι αποκλείονται οι περιπτώσεις οι οποίες,
με απλή επίκληση του δημοσίου συμφέροντος, έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτικών ή άλλων, από το
δημόσιο συμφέρον, συμφερόντων». Επισημαίνεται επίσης ότι «η απόφαση πρέπει να είναι δεόντως αιτιο-
λογημένη και να αναφέρεται σε περιστατικά τόπου και χρόνου τα οποία να στοιχειοθετούν την προβαλλό-
μενη αιτιολογία και ότι απλή αναφορά στο δημόσιο συμφέρον δεν αποτελεί πειστική αιτιολογία». Η υπό
αναφορά γνωμάτευση διαλαμβάνει επίσης ότι «αποκλείεται η εκ των υστέρων επίκληση της έννοιας του
δημοσίου συμφέροντος με σκοπό τη νομιμοποίηση παρανομίας, η οποία προεκλήθη μετά από παράνομη
διοικητική πράξη». 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε στους φακέλους έκδοσης πολεοδομικής άδειας επεμβά-
σεων που διενεργήθηκαν εντός της ΖΠΠ, από επιτόπιους ελέγχους και από φωτογραφικό υλικό, διαπιστώ-
σαμε τα ακόλουθα:

(α) Τεκμηρίωση της εξαιρετικής σημασίας της περίπτωσης επέμβασης, από την αρμόδια Αρχή, και των

λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν δικαιολογημένη τη διενέργεια της επέμβασης. Δια-
πιστώσαμε ότι παραχωρήθηκαν χαλαρώσεις σε πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, στις επαρχίες που
εξετάσαμε (π.χ. σχεδόν σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Πρωταρά), με αποτέλεσμα να μην τηρούνται,
κατά την άποψή μας, οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπου γίνεται αναφορά σε «εξαιρετικές περι-
πτώσεις». Επίσης, οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε η χαλάρωση, δεν τεκμηριώνουν, κατά την
άποψή μας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, με βάση και την προαναφερόμενη γνωμά-
τευση του Γενικού Εισαγγελέα, το οποίο αναφέρεται ρητά στη νομοθεσία ως ο μόνος λόγος για παρα-
χώρηση χαλάρωσης για ανέγερση οικοδομών στη ΖΠΠ.  Αναφέρονται ενδεικτικά οι πιο κάτω
περιπτώσεις:

(i) Ο Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε, στις 23.2.1993, Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για την
παραχώρηση χαλάρωσης για την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών από ξενοδοχειακή μονάδα,
εξ’ ολοκλήρου εντός της ΖΠΠ (αρ. φακ. 82/72/Β/31), στην περιοχή Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, η
οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 25.2.1993. Σύμφωνα με την Πρόταση του
Υπουργείου Εσωτερικών και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λόγοι για παραχώρηση
της χαλάρωσης ήταν η θετική σύσταση του Δήμου Παραλιμνίου, ως αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα

67



με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, η τοποθεσία του τεμαχίου, το οποίο βρισκόταν
σε υψομετρική διαφορά από το επίπεδο της θάλασσας και το γεγονός ότι το τελικό μέγεθος των
δεξαμενών ήταν μικρότερο από το αρχικό που ζητήθηκε από τον αιτητή.

(ii) Ο Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε Προτάσεις με ημερ. 3.9.1988 και 26.6.1989 προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για την παραχώρηση χαλάρωσης για την κατασκευή, από τουριστικό συγκρότημα, τμή-
ματος κολυμβητικής δεξαμενής και διαμόρφωσης χώρου, εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Περνέρα,
οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21.7.1989. Σύμφωνα με τις Προτάσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λόγοι για παραχώρηση
της χαλάρωσης ήταν η αύξηση των ανέσεων των ενοίκων του τουριστικού συγκροτήματος, η κα-
λύτερη οργάνωση της τουριστικής μονάδας και το γεγονός ότι παρόμοιες χαλαρώσεις είχαν πα-
ραχωρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις στην περιοχή (ΑΜΧ/0309/2009).

(iii) Ο Υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε Πρόταση με ημερ. 5.9.1988 προς το Υπουργικό Συμβούλιο για
την παραχώρηση χαλάρωσης για την κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης σε τουριστικό συγκρό-
τημα, εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Πρωταρά, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
16.2.1989. Οι λόγοι παραχώρησης της χαλάρωσης, όπως διατυπώνονται στη σχετική Πρόταση,
είναι το γεγονός ότι το προτεινόμενο τουριστικό συγκρότημα αποτελείται από τριώροφες και τε-
τραώροφες οικοδομές σε περιοχή στην οποία η πολεοδομική ζώνη προνοεί για πενταώροφες οι-
κοδομές και ότι το γήπεδο αντισφαίρισης θα είναι ημιυπόγειο και ως εκ τούτου δεν θα επηρεάζει
αρνητικά το φυσικό περιβάλλον (ΑΜΧ/0111/2013).

(iv) Βάσει Απόφασης της Υπουργικής Επιτροπής για εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών, ημερ. 2.2.2012,
συστήνεται η παραχώρηση χαλάρωσης για επεμβάσεις σε τουριστική μονάδα που βρίσκονται
εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Πρωταρά. Η εισήγηση εγκρίθηκε, βάσει των λόγων σύστασης, ότι δη-
λαδή, οι επεμβάσεις αποτελούν συνέχεια των κύριων εγκαταστάσεων της τουριστικής μονάδας
και ότι βρίσκονται σε αρκετή απόσταση από τη θάλασσα καθώς και ότι η τουριστική μονάδα θα
παραχωρούσε προς το κοινό τη δυνατότητα χρήσης των αποχωρητηρίων και ντους που είναι κα-
τασκευασμένα εντός της μονάδας.

(v) Παραχώρηση χαλάρωσης για ανέγερση του μεγαλύτερου μέρους ξενοδοχειακής μονάδας και της
κολυμβητικής δεξαμενής εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Πρωταρά, λόγω δήλωσης της αρμόδιας
Αρχής ότι αυτό θα ήταν προς το δημόσιο συμφέρον (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ημερ.
28.7.1977 και 9.7.1981), (Φ/Σχ. 2-296-376 Τεμ. 398, αρ. φακ. Β279/79, Β65/86, Β155/90).

(vi) Παραχώρηση χαλάρωσης για κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, γηπέδου αντισφαίρισης και
τμήματα ακάλυπτων βεραντών εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Περνέρα, με την αιτιολογία ότι, τα τε-
μάχια των αιτητών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη ΖΠΠ και ο ελεύθερος χώρος που πα-
ραμένει εκτός ΖΠΠ είναι περιορισμένος, και οι προτεινόμενες κατασκευές θα συμβάλουν στην
καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της τουριστικής μονάδας (Φ.Σχ 2-294-378 Τεμ.8, αρ. φακ.
Β69/88).

(vii)Παραχώρηση χαλάρωσης για ανέγερση του μεγαλύτερου μέρους συγκροτήματος διαμερισμάτων
εντός της ΖΠΠ στην περιοχή «Ακτή του Κυβερνήτη», από την Υπουργική Επιτροπή, με την αιτιολο-
γία ότι, η άρνηση χορήγησης πολεοδομικής άδειας θα συνεπαγόταν την καταβολή σημαντικών
αποζημιώσεων προς τον ιδιοκτήτη, αφού το τεμάχιό του επηρεάζεται σημαντικά από την ΖΠΠ
(ΛΕΜ/00905/1994).

Θεωρούμε ότι, για σκοπούς χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, πρέπει να τεκμηριώνεται δεόντως, στην
εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο και στην Απόφαση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, βάσει του οποίου πα-
ραχωρείται η σχετική χαλάρωση.
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(β) Επίδειξη ανοχής από την αρμόδια Αρχή στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για εξασφάλιση των

απαιτούμενων εγκρίσεων για επεμβάσεις στη ΖΠΠ, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο της ανέγερσης

ή είχαν ήδη υλοποιηθεί. Για τις ακόλουθες περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτητής υλοποίησε την επέμ-
βαση ή προώθησε την υλοποίησή της πριν την εξασφάλιση της σχετικής χαλάρωσης, διαπιστώσαμε
ότι, η αρμόδια Αρχή, δεν επέβαλε οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του αιτητή, τα οποία να καταδεικνύουν
τη σοβαρότητα της παρανομίας που διενεργήθηκε και να καθιστούν αποτρεπτική την επανάληψή της
από άλλους. Αντίθετα, προέβη στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων ενεργειών, γεγονός
που, κατά την άποψή μας, αντιτίθεται στους θεσμούς του κράτους και στις αρχές χρηστής διοίκησης
και επιβραβεύει, στην ουσία, τους παρανομούντες, θέτοντας σε δυσμενέστερη θέση τους συμμορφού-
μενους με τη νομοθεσία.

(i) Σύμφωνα με την Πρόταση που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργικό
Συμβούλιο (αρ. 373/93, ημερ. 23.2.1993), για την παραχώρηση χαλάρωσης, για τις κολυμβητικές
δεξαμενές που κατασκευάστηκαν από ξενοδοχειακή μονάδα εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Αγίας
Τριάδας στο Παραλίμνι, στο τεμάχιο με αρ. 365 και Φ/Σχ. 2-294-379, ο αιτητής προχώρησε στην
ανέγερση των δεξαμενών κατά το στάδιο της εξέτασης της αίτησης. Στην πιο πάνω Πρόταση επι-
σημαίνεται η διαφωνία του ΤΠΟ για την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή των δεξαμενών εντός της ΖΠΠ,
η οποία ωστόσο δεν λήφθηκε υπόψη από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω της θετικής σύστασης
της αρμόδιας Αρχής.

(ii) Σύμφωνα με τις Προτάσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών προς το Υπουργικό
Συμβούλιο (αρ. 1032/88, ημερ. 3.9.1988 και αρ. 909/89, ημερ. 26.6.1989), για την παραχώρηση χα-
λάρωσης σε τουριστικό συγκρότημα, για την κατασκευή μέρους κολυμβητικής δεξαμενής και δια-
μόρφωσης χώρου εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Περνέρα, στο τεμάχιο με αρ. 353 και Φ/Σχ.
2/295/377, ο αιτητής ανέγειρε τα κτίσματα πριν την υποβολή της αίτησης για την εξασφάλιση της
χαλάρωσης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με αλληλογραφία μεταξύ του αιτητή και του ΤΠΟ κατά τα έτη
2009 μέχρι 2013, φαίνεται ότι ο αιτητής ζήτησε την παραχώρηση πολεοδομικής άδειας για πρό-
σθετες προσθηκομετατροπές στην τουριστική μονάδα, εντός της ΖΠΠ, τις οποίες είχε επίσης ήδη
ανεγείρει προηγουμένως. Το ΤΠΟ αρνήθηκε τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας προς τον αιτητή,
επισημαίνοντας ότι, οι εν λόγω προσθηκομετατροπές αποτελούν σημαντική επέμβαση εντός της
ΖΠΠ και βρίσκονται σε αντίθεση με τις πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής της περιοχής και του περί
Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι η τουριστική μονάδα δεν υφίσταται
νόμιμα λόγω της υπέρβασης του συντελεστή δόμησης, της μη υλοποίησης όρων βάσει των οποίων
παραχωρήθηκε η προηγούμενη χαλάρωση και εκδόθηκε η άδεια οικοδομής και της ανέγερσης
κτισμάτων, τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, ωστόσο δεν λήφθηκαν οποι-
αδήποτε μέτρα για αποκατάσταση της νομιμότητας ή τιμωρία του παρανομούντος.

(iii) Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικών Απόφασης της Πολεοδο-
μικής Αρχής, ημερ. 17.4.2012, στην παραθαλάσσια περιοχή Παραλιμνίου λειτουργεί, εντός της
ΖΠΠ, εστιατόριο, για την ανέγερση του οποίου δεν έχουν εξασφαλιστεί οποιεσδήποτε άδειες. Ανα-
φέρεται ότι, σε πολεοδομική άδεια που εκδόθηκε στις 29.6.2012 (ΑΜΧ/0449/2010) περιλαμβάνεται
όρος για κατεδάφισή του, η οποία ωστόσο μέχρι σήμερα εκκρεμεί, λόγω της μη υλοποίησης της
αδειοδοτημένης ανάπτυξης.

(iv) Σύμφωνα με το Έντυπο Μελέτης και το Πρακτικό Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, ημερ.
29.5.2012, για τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας με αρ. ΑΜΧ/0043/2011, οι εργασίες των κα-
τασκευών που επεμβαίνουν μέσα στη ΖΠΠ στην περιοχή Πρωταρά, είχαν συμπληρωθεί κατά τα
προηγούμενα έτη.

(v) Ανέγερση, από ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Πρωταρά, εγκαταστάσεων (γυμναστηρίου και
κολυμβητικής δεξαμενής), χωρίς την εξασφάλιση επιπρόσθετης χαλάρωσης, για την οποία υπο-
βλήθηκε αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής το 1990, χωρίς ωστόσο αυτή να χορηγηθεί (Φ/Σχ.
2-296-376 Τεμ. 398, αρ. φακ. Β279/79, Β65/86, Β155/90).
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(vi) Για σκοπούς ποιοτικής αναβάθμισης της παραλίας, ο Δήμος Λάρνακας προέβηκε στην ετοιμασία
σχεδίου που προνοούσε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ανοικτού καφενείου/αναψυκτηρίου, σκιά-
στρων και αποδυτηρίων λουομένων εντός της ΖΠΠ. Μετά από την προκήρυξη διαγωνισμού προ-
σφορών, ανατέθηκε το 2011 σε ιδιώτη ανάδοχο η υλοποίηση του σχεδίου και η διαχείριση της
παραλίας, χωρίς, ωστόσο, να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χαλάρωση από το Υπουργικό Συμβού-
λιο. Ο Δήμαρχος, με επιστολή του ημερ. 20.8.2013, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ζήτησε όπως
το θέμα παραπεμφθεί στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για την εξασφάλιση της σχετικής έγκρι-
σης. Οι κατασκευές, οι οποίες στο μεταξύ είχαν υλοποιηθεί, εγκρίθηκαν από την αρμόδια Υπουρ-
γική Επιτροπή στις 25.2.2014.

(γ) Επίδειξη ανοχής από την αρμόδια Αρχή στις περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν οι όροι για τους οποί-

ους παραχωρήθηκε η χαλάρωση ή η άδεια πολεοδομίας και οικοδομής. 

Παρατηρήσαμε ότι, στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ο αιτητής, είτε δεν τήρησε τους όρους για τους
οποίους παραχωρήθηκε η σχετική χαλάρωση, είτε ανέγειρε την οικοδομή διαφορετικά από ότι ορίζουν
τα εγκεκριμένα σχέδια, η αρμόδια Αρχή δεν προχώρησε στην επιβολή οποιωνδήποτε δραστικών μέ-
τρων για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Παρόλο που, σε ορισμένες από τις πιο κάτω περιπτώσεις,
στάληκαν από την αρμόδια Αρχή επιστολές, με τις οποίες οι ιδιοκτήτες καλούνταν να προβούν σε απο-
κατάσταση των παρανομιών, αυτές εξακολουθούν να υφίστανται.

(i) Κατά το έτος 2009, το Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου, εξέτασε σχετική
αίτηση με σκοπό την υποβολή προκαταρκτικών απόψεων για την αξιοποίηση του τεμαχίου με αρ.
179, Φ/Σχ. 2-293-373, στην περιοχή Παραλιμνίου. Όπως προκύπτει από σχετική αλληλογραφία του
Τμήματος με τον αιτητή, η οικοδομή που βρίσκεται στο εν λόγω τεμάχιο, ανεγέρθηκε σε άλλη θέση
και συγκεκριμένα εντός της ΖΠΠ, αντί εκτός αυτής, και διαφορετικά από τα εγκριθέντα σχέδια.
Αναφέρεται επίσης ότι το θέμα της επέμβασης της υφιστάμενης οικοδομής εντός της ΖΠΠ θα δι-
ευθετηθεί σε περίπτωση που ο αιτητής ζητήσει να αξιοποιήσει περαιτέρω το συγκεκριμένο τεμάχιο
(Αρ. Φακ. ΑΜΧ/Π073/2007).

(ii) Το ΤΠΟ, κατά την εξέταση σειράς αιτήσεων του ιδίου αιτητή (ΑΜΧ/00309/2009, ΑΜΧ/00220/2011),
κατά τα έτη 2009-2013, διαπίστωσε ότι, ο αιτητής-ιδιοκτήτης τουριστικού συγκροτήματος στην
περιοχή Περνέρα, δεν υλοποίησε όλες τις δεσμεύσεις του προς το δημόσιο, βάσει των όρων της
χαλάρωσης και της άδειας οικοδομής που του παραχωρήθηκαν στις 21.7.1989 και 7.2.1990, αντί-
στοιχα, βάσει των οποίων υλοποιήθηκε η ανάπτυξή του και οι οποίοι αφορούσαν στη διεύρυνση
της παραλίας και στην κατασκευή πεζόδρομου πρόσβασης προς την παραλία. Το ΤΠΟ περιορί-
στηκε στην άρνηση χορήγησης πρόσθετων αδειών για επεμβάσεις που βρίσκονται εντός της ΖΠΠ,
οι οποίες ωστόσο υλοποιήθηκαν από τον αιτητή.

(iii) Από μελέτη δορυφορικής φωτογραφίας διαπιστώσαμε την κατασκευή σε τεμάχιο τουριστικού
συγκροτήματος που βρίσκεται εντός της ΖΠΠ στην περιοχή Πρωταρά, δύο γηπέδων, παρά το γε-
γονός ότι η χαλάρωση που παραχωρήθηκε στις 16.2.1989, για προσθηκομετατροπές στο εν λόγω
τουριστικό συγκρότημα εντός της ΖΠΠ, προνοούσε την κατασκευή ενός γηπέδου. Επιπρόσθετα,
ενώ μεταξύ των όρων χορήγησης πολεοδομικής άδειας στις 13.1.2014, συμπεριλαμβάνεται η απα-
γόρευση ανέγερσης οποιασδήποτε οικοδομής εντός της ΖΠΠ, η εν λόγω τουριστική μονάδα, ανέ-
γειρε παράνομα υποστατικά εντός της ΖΠΠ, γεγονός το οποίο επισημαίνεται και στο Έντυπο
Μελέτης Πολεοδομικής Αίτησης και Πρακτικών Απόφασης της Πολεοδομικής Αρχής, ημερ.
19.9.2013 (ΑΜΧ/0111/2013, ΑΜΧ/012/2013). 

(iv) Στις 6.10.2011 και 18.12.2013 το ΤΠΟ χορήγησε πολεοδομικές άδειες για προσθηκομετατροπές σε
τουριστική μονάδα στην περιοχή Περνέρα, με τον όρο ότι καμία οικοδομή να μην ανεγερθεί εντός
της ΖΠΠ και όλες οι αναπτύξεις που βρίσκονται εντός και εκτός της ΖΠΠ να κατεδαφιστούν ή να
απομακρυνθούν πριν την έναρξη των εργασιών. Από επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε
στο υπό εξέταση τεμάχιο, τον Ιούνιο του 2014, διαπιστώσαμε την ύπαρξη αναπτύξεων εντός της
ΖΠΠ, γεγονός που υποδεικνύει τη μη τήρηση των όρων των αδειών από τον αιτητή.
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(v) Σε άδεια για ανέγερση συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών στην περιοχή Περνέρα
(2871/19/2/2008), περιλήφθηκε όρος, σύμφωνα με τον οποίο ο αιτητής θα έπρεπε να κατεδαφίσει
υφιστάμενο εστιατόριο ιδιοκτησίας του, το οποίο είχε ανεγερθεί παράνομα εντός της ΖΠΠ. Οι ιδιο-
κτήτες υλοποίησαν την ανέγερση των κατοικιών, χωρίς, ωστόσο να προβούν στην κατεδάφιση
του εστιατορίου, το οποίο ακόμα υφίσταται (Φ/Σχ. 2-294-378 Τεμ. 93, αρ. Φακ. Β161/07).

(vi) Σε άδεια για ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή Περνέρα, περιλήφθηκε όρος,
σύμφωνα με τον οποίο ο αιτητής θα έπρεπε να κατεδαφίσει υφιστάμενο εστιατόριο ιδιοκτησίας
του, το οποίο είχε ανεγερθεί παράνομα εντός της ΖΠΠ.  Οι ιδιοκτήτες υλοποίησαν την ανέγερση
του ξενοδοχείου, χωρίς, ωστόσο να προβούν στην κατεδάφιση του εστιατορίου, το οποίο ακόμα
υφίσταται (Φ/Σχ. 2-295-378 Τεμ. 269, αρ. φακ. Β134/89).

(vii)Σε επιτόπια επίσκεψή μας, διαπιστώσαμε ότι η πρόσβαση του κοινού στην παραλία «Καστέλλα»
στη Λάρνακα, έχει περιοριστεί σημαντικά με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ανάμεσα σε πολυ-
κατοικίες που ανεγέρθηκαν στην περιοχή τη δεκαετία του 1980 (και οι οποίες βρίσκονται εξ ολο-
κλήρου εντός της ΖΠΠ) μετά από την εξασφάλιση σχετικών χαλαρώσεων από το Υπουργικό
Συμβούλιο, βάσει του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Συγκεκριμένα, ελεύθερη πρόσβαση
στην παραλία για το κοινό παρέχεται μόνο μέσω ενός πεζοδρόμου ανάμεσα στις πολυκατοικίες,
παρά το γεγονός ότι, στους όρους της χαλάρωσης που παραχωρήθηκε, περιλαμβάνεται όρος όπως
τα κτίρια που θα ανεγερθούν να παρέχουν «όσο το δυνατό περισσότερα ανοίγματα προς τη θά-
λασσα» (Απόφαση ημερ. 13.12.1984). Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι
η ανέγερση των υπό αναφορά πολυκατοικιών έγινε βάσει των όρων των άδειων οικοδομής τους.

(δ) Διαπίστωση πρόσθετων κατασκευών που διενεργήθηκαν εντός της ΖΠΠ, για τις οποίες δεν φαίνεται

να υποβλήθηκε αίτημα για εξασφάλιση σχετικής χαλάρωσης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ακό-
λουθες περιπτώσεις αφορούν σε επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ οι οποίες δεν καλύπτονται από σχετική
χαλάρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, ούτε και άδεια οικοδομής. Για τις περιπτώσεις αυτές ζητήσαμε
από το Υπουργείο Εσωτερικών να μας ενημερώσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για αποκατά-
στασή τους.

(i) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτο-
γραφιών και επιτόπιο έλεγχο διαπιστώ-
σαμε την ανέγερση και λειτουργία, από
ιδιώτες, τριών εστιατορίων/καφετε-
ριών εντός της ΖΠΠ στο τεμάχιο 355
του Φ/Σχ. 2-295-377 στην περιοχή
Πρωταρά. Όπως πληροφορηθήκαμε,
το τεμάχιο ανήκει στο κράτος και δεν
φαίνεται να έχει συναφθεί συμφωνία
εκμίσθωσής του. Επίσης, δεν ανευρέ-
θηκαν φάκελοι για πολεοδομική άδεια
των κτιρίων, γεγονός που καταδεικνύει
ότι αυτά είναι παράνομα.

(ii) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτο-
γραφιών και επιτόπιο έλεγχο διαπιστώ-
σαμε την ανέγερση ιδιωτικών οικιών
εντός της ΖΠΠ στα τεμάχια 549, 550,
551 και 552 του Φ/Σχ. 2-295-377 στην
περιοχή Πρωταρά. Δεν ανευρέθηκαν φάκελοι για πολεοδομική άδεια των κτιρίων, γεγονός που
καταδεικνύει ότι αυτά είναι παράνομα.

(iii) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογραφιών και επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσαμε την ανέγερση κα-
τασκευών (μπαρ και πλακόστρωτο) εντός της ΖΠΠ στο τεμάχιο 348 του Φ/Σχ. 2-295-378 στην περιοχή
Περνέρα, τα οποία δεν καλύπτονται από άδεια οικοδομής, ούτε από χαλάρωση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου.

Μη αδειοδοτημένα υποστατικά σε κρατικό τεμάχιο στον Πρω-
ταρά. (Πηγή: Google Earth)



(iv) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογραφιών και επιτόπιο έλεγχο διαπιστώσαμε την ανέγερση
ιδιωτικής κατοικίας στην περιοχή Περνέρα, εντός της ΖΠΠ στο τεμάχιο 15 του Φ/Σχ. 2-294-379,
στους κήπους της οποίας έχει διαμορφωθεί μπαρ/εστιατόριο/καφετέρια. Σύμφωνα με τον σχετικό
φάκελο, η οικοδομή έχει ανεγερθεί πριν τον καθορισμό της ΖΠΠ βάσει άδειας οικοδομής που έχει
απολεσθεί λόγω της τουρκικής εισβολής. Οι διάφορες επεμβάσεις/προσθηκομετατροπές δεν φαί-
νεται να καλύπτονται από σχετικές άδειες/ χαλαρώσεις.

(v) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογραφιών διαπιστώσαμε ότι, ξενοδοχειακή μονάδα στην πε-
ριοχή Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι προέβη στην ανέγερση κατασκευών εντός της ΖΠΠ στο τεμάχιο
82 των Φ/Σχ. 2-294-379 και 2-293-379, οι οποίες δεν καλύπτονται από άδεια οικοδομής, ούτε από
χαλάρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(vi) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογραφιών διαπιστώσαμε ότι, ξενοδοχειακή μονάδα στην πε-
ριοχή Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι προέβη στην ανέγερση υποστατικών εντός της ΖΠΠ στο τε-
μάχιο 365 του Φ/Σχ. 2-294-379, οι οποίες δεν καλύπτονται από άδεια οικοδομής, ούτε από
χαλάρωση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(vii) Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογραφιών και φωτογραφικού υλικού διαπιστώθηκαν επεμβά-
σεις εντός της ΖΠΠ στην περιοχή «Κόλπος Κοραλλίων» στην Πάφο, που αφορούν σε επεμβάσεις
σε πρανή, από ιδιώτες, για δημιουργία πρόσβασης προς τη θάλασσα, καθώς και τοπιοτέχνηση, και
στην περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές», που αφορούν στην κατασκευή προσβάσεων προς τη θά-
λασσα, οι οποίες δεν φαίνονται να καλύπτονται από άδεια οικοδομής, ούτε χαλάρωση του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος Πέγειας μας πληροφόρησε ότι στην περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές» έγιναν πριν από
αρκετά χρόνια επεμβάσεις από ιδιοκτήτες επαύλεων, που αφορούσαν στη δημιουργία προσβά-
σεων προς τη θάλασσα και σε μία περίπτωση, τοποθέτησης απορροής ομβρίων από πλακόστρωτο
αυλής. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, διαχειρίστηκε τις υπό αναφορά
επεμβάσεις με αποτέλεσμα την άρση των παρανομιών. Πέραν των πιο πάνω, δεν έχουν περιέλθει
στην αντίληψη του Δήμου άλλες παράνομες επεμβάσεις. 

Ο Έπαρχος Πάφου μας πληροφόρησε ότι οι υπό αναφορά επεμβάσεις, εξετάζονται από το Γραφείο
του σε συνεργασία με το Δήμο Πέγειας, για τον εντοπισμό των τεμαχίων στα οποία βρίσκονται οι
κατασκευές, ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια από τον Δήμο
Πέγειας, ως αρμόδια Αρχή.

(viii) Περί τα τέλη του 1986, μετά την υλοποί-
ηση του σχεδιασμού υποδομής και κτι-
ρίων αναψυχής, από το ΤΠΟ, σε παρα-
θαλάσσιο τουρκοκυπριακό τεμάχιο, ιδιο-
κτησίας του ΕΦΚΑΦ, στην περιοχή «Μα-
κένζυ», ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε
στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης των
υποστατικών με 14 δικαιούχους εκτοπι-
σθέντες, για την περίοδο 1.1.1987-
31.12.2019, με δικαίωμα ανανέωσης δέκα
χρόνων. Με βάση τις συμβάσεις μίσθω-
σης, δίδεται το δικαίωμα στον Δήμο όπως
τερματίσει τη σύμβαση εάν, ο εστιάτορας,
μεταξύ άλλων, προβεί σε μετατροπές
ή/και προσθήκες του κτιρίου. Σύμφωνα
με σχετική έκθεση που ετοίμασε η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Λάρνακας το 2012,
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όλοι οι μισθωτές έχουν προβεί σε παρα-
βίαση των πιο πάνω όρων. Στις 4.12.2012
υπογράφηκε σύμβαση μίσθωσης του τε-
μαχίου μεταξύ του Υπουργού Εσωτερι-
κών (υπό την ιδιότητα του ως Κηδεμόνα
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών) και του
Δήμου Λάρνακας, για την περίοδο
1.1.2013-31.12.2015, έναντι μηνιαίου μι-
σθώματος ύψους €12.990. Βάσει των προ-
νοιών της σύμβασης, ο Δήμος έχει το
δικαίωμα, μεταξύ άλλων, να υπεκμισθώνει
όλα ή μέρος του τεμαχίου σε τρίτους.
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Δημο-
τικό Γραμματέα Λάρνακας, ο Δήμος προ-
χώρησε στην υπογραφή οκτώ
συμβάσεων, ενώ αναμένεται η υπογραφή
και των υπολοίπων.

Από επισκόπηση δορυφορικών φωτογρα-
φιών και επί τόπου επίσκεψη διαπιστώ-
σαμε ότι, οκτώ από τα υφιστάμενα
υποστατικά εμπίπτουν μερικώς στη ΖΠΠ,
χωρίς να εξασφαλιστεί σχετική χαλάρωση
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Διαπιστώ-
σαμε επίσης ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία  των  ιδιοκτητών   των   υποστατικών

προχώρησαν σε επεκτάσεις των χώρων εστίασης πέραν των παραχωρηθέντων τεμαχίων, με την
κατασκευή εξεδρών και υποστέγων εντός της ΖΠΠ, στα οποία τοποθέτησαν μπαρ, τραπέζια και
καρέκλες, χωρίς την εξασφάλιση σχετικής άδειας από τον Δήμο Λάρνακας. Επίσης, δύο από τους
ιδιοκτήτες έχουν προχωρήσει στην ανέγερση δεύτερου ορόφου ή τη δημιουργία χώρου εστίασης
στην οροφή του υφιστάμενου κτιρίου, και πάλι χωρίς την εξασφάλιση των σχετικών αδειών και
εγκρίσεων. Επισημαίνεται ότι, βάσει καταγγελιών και φωτογραφικού υλικού που περιήλθαν στην
αντίληψή μας, οι ιδιοκτήτες ορισμένων από τα πιο πάνω υποστατικά αποκόπτουν παράνομα τον
παραλιακό πεζόδρομο και μέρος της παραλίας, για διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι ο Δήμος θα εξετάσει την πιθανότητα
απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών και αντικειμένων που βρίσκονται στο χώρο μεταξύ
των κέντρων αναψυχής και της θάλασσας στην παραλία «Μακένζυ». Όσον αφορά στα οκτώ υπο-
στατικά τα οποία επεμβαίνουν στη ΖΠΠ, τα οποία κτίστηκαν βάσει κρατικού σχεδιασμού, μας πλη-
ροφόρησε ότι ο Δήμος θα προωθήσει ενέργειες για εξασφάλιση σχετικής χαλάρωσης από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Μας ανέφερε επίσης ότι η ανέγερση του δεύτερου ορόφου στα υπό ανα-
φορά δύο υποστατικά έγινε κατόπιν εξασφάλισης των σχετικών αδειών, από τον Δήμο.

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας ανέφερε ότι ο Δήμος Λάρνακας, ως αρμόδια Αρχή δυνάμει του περί
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, πρέπει να εξασφαλίσει, από το Δικαστήριο, διατάγματα
κατεδάφισης των υπό αναφορά παράνομων μόνιμων αναπτύξεων. Όσον αφορά στη διοργάνωση
εκδηλώσεων σε μέρος που εμπίπτει εντός της ΖΠΠ, ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφόρησε
ότι το Γραφείο του θεωρεί τις εκδηλώσεις παράνομες, για το λόγο ότι, ενώ εξασφαλίζονται σχετικές
άδειες από τον Δήμο Λάρνακας, το Γραφείο του δεν εξέδωσε μέχρι σήμερα καμία άδεια για χρήση
της παραλίας ή για χρήση μεγαφώνων σε αυτές, και ότι το Γραφείο του προέβη επανειλημμένα σε
υποδείξεις προς τον Δήμο Λάρνακας για αποφυγή παραχώρησης αδειών για διοργάνωση εκδη-
λώσεων στην παραλία. Μας ανέφερε επίσης ότι, επειδή η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των αν-
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τικειμένων γίνεται μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας δεν διαθέτει
τα μέσα και το προσωπικό άμεσης παρέμβασης για εφαρμογή της εξουσίας που της παρέχει η νο-
μοθεσία. 

(ix) Σε παραλιακό τεμάχιο μεταξύ των παρα-
λιών «Καστέλλα» και «Μακένζυ» στη Λάρ-
νακα (αρ. τεμαχίου LA/1 WII, 116), εταιρεία
ανήγειρε μη αδειοδοτημένο υποστατικό
και παρακείμενη εξέδρα ως χώρο εστία-
σης, τα οποία εμπίπτουν εξ ολοκλήρου
στη ΖΠΠ. Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν
και κατά τη διενέργεια επιθεώρησης από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λάρνα-
κας και το θέμα προωθήθηκε στους νομι-
κούς συμβούλους του Δήμου Λάρνακας,
για τη λήψη νομικών μέτρων, στις
31.10.2011. Η ποινική υπόθεση καταχωρί-
στηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνα-
κας στις 28.2.2013. Ο Δημοτικός
Γραμματέας Λάρνακας μας πληροφόρησε
ότι καμία από τις παρανομίες που αναφέ-
ρονται στο κατηγορητήριο δεν έχει απο-
μακρυνθεί και ότι δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των υπεύθυνων της κατηγορούμενης
εταιρείας, με συνέπεια την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης.

(x) Σε τεμάχιο που γειτνιάζει με τη δημοτική
παραλία «Ορφανή», στην περιοχή νότια
του αεροδρομίου Λάρνακας, έχει προ
ετών ανεγερθεί, παράνομα, εστιατόριο
εντός της ΖΠΠ και περιοχής του δικτύου
Natura 2000 (Αλυκές Λάρνακας). Παράλ-
ληλα, σε παρακείμενο χώρο, διαπιστώ-
σαμε την ύπαρξη μικρού κατασκηνωτικού
χώρου (μέρους του οποίου εμπίπτει στη
ΖΠΠ) που, όπως πληροφορηθήκαμε από
τον Δήμο Λάρνακας, δεν έχει εξασφαλίσει
τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Ο Δη-
μοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας πληρο-
φόρησε ότι παρά τα νομικά και άλλα
μέτρα που έλαβε ο Δήμος εναντίον του
ιδιοκτήτη του εστιατορίου, η παρανομία
συνεχίζει να υφίσταται και ότι το θέμα θα
συζητηθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός του τρέχοντος έτους, για λήψη σχετικής
απόφασης για αντιμετώπιση της παρανομίας.

(xi) Στην παραλία «Άγιος Ευστάθιος» στο Δήμο Σωτήρας παρατηρήσαμε μεγάλο αριθμό οικοδομών,
οι κήποι ή/και κολυμβητικές δεξαμενές των οποίων εμπίπτουν εντός της ΖΠΠ. Για τις εν λόγω πε-
ριπτώσεις ζητήσαμε από τον Αν. Έπαρχο Αμμοχώστου και την Τοπική Αρχή να μας πληροφορήσουν
εάν, εξ όσων γνωρίζουν, έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες, σύμφωνα με
τις διατάξεις της νομοθεσίας. Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι οι αναπτύξεις
αυτές αφορούν σε συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών το οποίο ανεγέρθηκε εξ’ ολοκλήρου
εκτός της ΖΠΠ και αδειοδοτήθηκε από το Γραφείο του κατά το 2005, το οποίο λειτουργούσε τότε
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ως αρμόδια Οικοδομική Αρχή. Μας πληροφόρησε επίσης ότι οι υπό αναφορά παρανομίες αφο-
ρούν στην πλειοψηφία τους σε ανέγερση κολυμβητικών δεξαμενών, πέργολων, μετατροπή ακά-
λυπτων βεραντών σε καλυμμένες και σε τοπιοτέχνηση του ελεύθερου χώρου με πράσινο. Οι εν
λόγω παρανομίες εντοπίστηκαν και από το Γραφείο του, το οποίο διαβίβασε σχετικές επιστολές
προς τον Δήμο Σωτήρας ημερ. 15.5.2013 και 16.12.2013, ως αρμόδια Οικοδομική Αρχή, ενώ συ-
νεχίζει μέχρι σήμερα να παρακολουθεί το θέμα και να αναμένει τις ενέργειες του Δήμου Σωτήρας,
ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή προς τους παρανομούντες στις 7.11.2013. Ο Δήμος Σωτήρας
μας πληροφόρησε ότι οι περιπτώσεις αυτές έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική και οικοδομική άδεια,
ενώ για οποιεσδήποτε περιπτώσεις επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ που εντόπισε ο Δήμος, έχουν στα-
λεί, από τον Δήμο, ειδοποιήσεις για εξασφάλιση της προβλεπόμενης από το Νόμο χαλάρωσης. 

(xii) Διαπιστώσαμε ότι, εντός των παραλιακών
τμημάτων «Αγίας Θέκλας», «Ποσειδώνας»
και «Σειρήνες» στον Δήμο Σωτήρας, που
αφορούν σε τεμάχια κρατικής γης, τα
οποία είναι ενταγμένα εντός περιοχής ΖΕΠ
και ΖΠΠ, το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να
εξασφαλίσει την εκχώρηση/εκμίσθωση
των τεμαχίων αυτών από το κράτος, ούτε
τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, προ-
έβη στην ανέγερση, οικοδομών για διευ-
κολύνσεις λουομένων (χώροι υγιεινής,
αποδυτήρια, ντους), και στην τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τοιχίων από σκυ-
ρόδεμα και κάθετων μεγάλων βράχων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με επιστολή του
ΤΠΟ, διενεργήθηκε εκβραχισμός σε διά-
φορα σημεία της ακτής, με αποτέλεσμα τη
διαφοροποίηση της μορφολογίας και του ανάγλυφου του εδάφους. Όσον αφορά στο θέμα του
εκβραχισμού, ο Δήμος και ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου, μας πληροφόρησαν ότι έχουν μετακινηθεί
χαλαροί βράχοι από το χερσαίο χώρο οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν μαζί με άλλους βράχους υπό
μορφής περίφραξης, για να αποφευχθεί η οχληρία και η είσοδος μηχανημάτων εντός της ΖΠΠ. Για
την ανέγερση κατασκευών για διευκολύνσεις λουομένων, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου εξέφρασε
την άποψη ότι αυτές αφορούν σε ήπιες ξύλινες κατασκευές, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με στε-
γανές δεξαμενές και ότι έγιναν για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την αποφυγή οποιασδή-
ποτε ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχίων, ο Δήμος
μας πληροφόρησε ότι, αυτά έχουν μετακινηθεί και αποθηκευτεί σε παρακείμενο χώρο μέχρι να
βρεθεί αγοραστής. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, με επιστολή του ημερ. 17.6.2010, υπέδειξε στον Δήμο
την υποχρέωσή του για ετοιμασία και υποβολή Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περι-
βάλλον, βάσει των διατάξεων των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορι-
σμένα Έργα Νόμων 2005 έως 2012. Το ΤΠΟ, απέστειλε στις 15.5.2013, στον Δήμο, ειδοποίηση
επιβολής του άμεσου τερματισμού των αυθαίρετων εργασιών εντός της ΖΠΠ, από την ημερομηνία
ισχύος της ειδοποίησης και της πλήρους αποκατάστασης της ακίνητης ιδιοκτησίας στην αρχική
της κατάσταση, εντός διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία ισχύος της ειδοποίησης, ανα-
φέροντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να λάβει δικαστικά μέτρα εναντίον του Δήμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Όπως
πληροφορηθήκαμε, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 2.7.2013 μεταξύ του Δήμου, του
Υπουργείου Εσωτερικών και εμπλεκόμενων Υπηρεσιών αποφασίστηκε όπως ο Δήμος, προωθήσει,
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ενέργειες για την ετοιμασία σχετικών σχεδίων και μελετών
για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Σε αντίθετη περίπτωση οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα
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Μη αδειοδοτημένες επεμβάσεις από τον Δήμο Σωτήρας στην
παραλία «Σειρήνες» - τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχίων
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λάμβαναν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ο Δήμος ανέθεσε σε σύμ-
βουλο την εκπόνηση μελέτης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο
του 2014 και αναμένεται ότι θα υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για αξιολόγηση και απόψεις.
Ο Δήμος μας πληροφόρησε επίσης ότι υπέβαλε αιτήσεις για εκμίσθωση της κρατικής γης και εξα-
σφάλισης πολεοδομικών αδειών. Επιπρόσθετα ο Δήμος, προχώρησε στην ετοιμασία σχεδίου για
την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών του, με στόχο τη διαχείρισή τους βάσει των προτύπων που
ισχύουν για τις «πράσινες» παραλίες.

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι, όταν ο Δήμος εξασφαλίσει τις απαιτούμενες
άδειες, θα ζητηθεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 5Α του περί Προστα-
σίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), καθ΄ότι πρόκειται για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για
σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 

(xiii) Από επιτόπια επίσκεψή μας στην παραλία «Ανδρέα Λυμπουρίδη» του Δήμου Σωτήρας, διαπιστώ-
σαμε επεμβάσεις σε παρακείμενο τουριστικό συγκρότημα, εντός της ΖΠΠ (μπαρ με υπαίθριο χώρο
εξυπηρέτησης, μίνι μάρκετ, χώρος γραφείου και τρεις πρόχειροι κατασκευασμένοι χώροι υγιεινής
πελατών), οι οποίες δεν ήταν αδειοδοτημένες. 

Ο ιδιοκτήτης του εν λόγω τουριστικού συγκροτήματος αποτάθηκε, με επιστολή του ημερ.
17.10.2013, στον Δήμο Σωτήρας, για εξασφάλιση άδειας χρήσης του παραλιακού μετώπου, το
οποίο εφάπτεται του τουριστικού του συγκροτήματος, για τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατιών
θαλάσσης για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων του συγκροτήματός του,
καθώς και έγκριση της λυόμενης ξύλινης κατασκευής έως ότου εξασφαλιστούν οι νενομισμένες
άδειες. Ο Δήμος, σε απαντητική επιστολή του ημερ. 30.10.2013, ενέκρινε τα αιτήματά του για σκο-
πούς καλύτερης λειτουργίας του τουριστικού συγκροτήματος. Στη συνέχεια ο αιτητής αποτάθηκε
στο Επαρχιακό Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου, όπου υπέβαλε την αίτηση με αρ.
ΑΜΧ/0156/2014, για την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για το χώρο της αποθήκης/γραφείου,
τους χώρους υγιεινής, του μπαρ και του μίνι μάρκετ, οι οποίοι εμπίπτουν εντός της ΖΠΠ και θα εξυ-
πηρετούν μόνο τους πελάτες του συγκροτήματός του.

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι ο ΚΟΤ κατέταξε στις 19.5.2014 το εν λόγω συγ-
κρότημα στη Β’ τάξη και εξέδωσε άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, να απο-
μακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές εντός της ΖΠΠ, αμέσως μετά την έναρξη ανάπλασης του
παραλιακού μετώπου. Διευκρινίστηκε ότι, μη συμμόρφωση με τις εν λόγω υποδείξεις, θα συνεπα-
γόταν τη λήψη δικαστικών μέτρων ή/και υποβιβασμό της επιχείρησης σε κατώτερη τάξη ή ανά-
κληση της κατάταξής της χωρίς άλλη προειδοποίηση. 

(xiv) Βάσει καταγγελιών που περιήλθαν στην αντίληψη της Υπηρεσίας μας, συνοδευόμενες από σχετικές
φωτογραφίες, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από επιτόπια επίσκεψή μας, σε κρατική έκταση στην πα-
ράκτια περιοχή νότια του αεροδρομίου Λάρνακας, που βρίσκεται εντός της περιοχής των Αλυκών
Λάρνακας, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο «Natura 2000», έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια μεγάλος
παράνομος κατασκηνωτικός χώρος με παράνομα παραπήγματα, τροχόσπιτα, ηλεκτρογεννήτριες
και πρόχειρους χώρους υγιεινής, με έκδηλους κινδύνους ρύπανσης της χερσαίας και θαλάσσιας
περιοχής. Το θέμα έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας, ο
οποίος βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με αρμόδιους φορείς για επίλυση του προβλήματος.

Όπως επισημαίνεται και στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2012, ιδιώτης, του οποίου
η σύμβαση μίσθωσης της συγκεκριμένης έκτασης  έληξε το 1987,  εξακολουθεί να κατέχει παρά-
νομα την κρατική γη. Το θέμα παραπέμφθηκε από το ΤΚΧ στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
τον Σεπτέμβριο του 2002, για την καταχώριση αγωγής στο δικαστήριο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με τις καταγγελίες, οι εν λόγω κατασκευές διοχετεύουν τα απόβλητά τους πάνω στην παραλία, τα
οποία καταλήγουν στη θάλασσα, από την οποία αντλείται το αφαλατωμένο νερό.



77

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφό-
ρησε ότι, ο εν λόγω κατασκηνωτικός
χώρος ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν
από 35 και πλέον χρόνια. Για το θέμα αυτό
το Γραφείο του, διαβίβασε, τον Σεπτέμ-
βριο του 2013, προς το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών, προσχέδιο επιστολής προς τον
Γενικό Εισαγγελέα, ενώ όπως πρόσφατα
πληροφορή- θηκε, έχουν καταχωριστεί
αγωγές εναντίον των εμπλεκόμενων προ-
σώπων. 

Ο Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας μας
πληροφόρησε ότι το θέμα τυγχάνει χειρι-
σμού από το ΤΚΧ, ως αρμόδια Αρχή. Μας
ανέφερε επίσης ότι πάγια θέση του Δήμου
είναι η απομάκρυνση των παρανομιών
από τον συγκεκριμένο χώρο και η παραχώρησή του για δημιουργία οργανωμένου κατασκηνωτι-
κού χώρου.

(xv) Εντός της ΖΠΠ «Δασούδι» στο Δήμο Γερμασόγειας διενεργήθηκαν επεμβάσεις που αφορούν στη
λειτουργία επισκευαστήριου βαρκών και κότερων, στην κατασκευή χώρου στάθμευσης από τον
διαχειριστή παρακείμενου εστιατορίου και στη λειτουργία μπαρ, ο ιδιοκτήτης του οποίου εγκατέ-
στησε, χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, περίπτερα, γεννήτριες και ομπρέλες θα-
λάσσης.

Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε ότι στις 31.8.2013, το Γραφείο του προέβη σε εκστρα-
τεία απομάκρυνσης δύο παράνομων μπαρ και αποχωρητηρίων από την παραλία. Στην υπό ανα-
φορά παραλία υπάρχει και ένα εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φύλαξη του
εξοπλισμού των θαλάσσιων αθλημάτων του δικαιούχου που κατέχει άδεια παροχής διευκολύνσεων
στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας και για το οποίο ο Δήμος Γερμασόγειας ζήτησε την άδεια
για την παραμονή του στην παραλία, μέχρις ότου ανεγερθεί, βάσει πρότυπου σχεδίου, ξύλινο
κατασκεύασμα.

(xvi) Κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας σχετικά με επεμβάσεις
που διενεργήθηκαν στην παραλία «Καστέλλα», στην περιοχή Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου
Τύχωνα, διαπιστώσαμε ότι, στα πέντε μικρά περίπτερα, που κατασκευάστηκαν στις παραλίες που
εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Αγίου Τύχωνα, στα πλαίσια του Πολεοδομικού Έργου «Δημι-
ουργία Πάρκου στην Αμαθούντα/ Παραλιακός Πεζόδρομος Αγίου Τύχωνα», διενεργήθηκαν
σημαντικές προσθηκομετατροπές από το Κοινοτικό Συμβούλιο, χωρίς την εξασφάλιση των απαι-
τούμενων αδειών, με σκοπό τη λειτουργία τους ως εστιατόρια, παρά το γεγονός ότι στα πλαίσια
του Πολεοδομικού Έργου δεν καλύπτονται οι αναπτύξεις αυτές. Τα εν λόγω υποστατικά βρίσκονται
σε κρατική γη, εντός της ΖΠΠ, η οποία δεν έχει εκμισθωθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Σε σχετική
επιστολή του ΤΠΟ, ημερ. 10.5.2012, η οποία κοινοποιήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο και σε
επιστολή του ΚΟΤ, ημερ. 21.5.2012, προς το Κοινοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται ότι για τις πιο πάνω
επεμβάσεις, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να εξασφαλίσει, επιπρόσθετα της πολεοδομικής
άδειας για την αλλαγή χρήσης και την επέκταση των υποστατικών, την έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου για την εκμίσθωση γης και την παραχωρηθείσα χαλάρωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες
του άρθρου 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), καθώς και την απαιτούμενη
παρέκκλιση από τις πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού. Το Κοινοτικό Συμβούλιο υπέβαλε, στις
31.5.2013, αίτηση, στο ΤΚΧ, για εκμίσθωση του τμήματος της παραλιακής κρατικής γης και στις
14.4.2014, αίτηση στο ΤΠΟ για έκδοση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για τις προσθηκο-
μετατροπές που έγιναν στα τρία από τα πέντε υποστατικά. 

Παράνομος κατασκηνωτικός χώρος στην παράκτια περιοχή
νότια του αεροδρομίου Λάρνακας
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Στις αρχές του 2014, το Κοινοτικό Συμβούλιο παραχώρησε, χωρίς τη διενέργεια της νενομισμένης
διαδικασίας προσφορών, τη συγκατάθεσή του σε ιδιώτη, να κατεδαφίσει ένα από τα πέντε υπο-
στατικά, το οποίο βρίσκεται στην πιο πάνω παραλία, με σκοπό την ανέγερση εστιατορίου, τη δια-
χείριση του οποίου θα αναλάμβανε ο ιδιώτης, έναντι καταβολής ενοικίου προς το Κοινοτικό
Συμβούλιο. Κατόπιν σχετικών οδηγιών του ΤΠΟ, ζητήθηκε η αναστολή των οικοδομικών εργασιών
που εκτελούνταν στο εν λόγω υποστατικό, μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης για την εξασφά-
λιση των απαιτούμενων αδειών από τα αρμόδια Τμήματα. Ωστόσο σύμφωνα με καταγγελία που
λάβαμε και όπως διαπιστώσαμε από επί τόπου επίσκεψη, οι εργασίες συνεχίστηκαν.

Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε ότι το Γραφείο του προέβη σε όλες τις ενέργειες για
τερματισμό των εργασιών, ενημερώνοντας σχετικά την Πολεοδομική και την Οικοδομική Αρχή,
που στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο το Κοινοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα το Γραφείο του
ζήτησε από το ΤΚΧ και την Αστυνομία την προώθηση λήψης ενδεδειγμένων μέτρων για επέμβαση
σε κρατική γη. 

(xvii) Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου και
φωτογραφίες, τα οποία επιβεβαιώσαμε σε
επιτόπια επίσκεψή μας, λειτουργεί ως
υπαίθριο μπαρ, από τον Ιούνιο του 2014,
παράνομο υποστατικό στην περιοχή
«Ασπρόκρεμμος» στην Πόλη Χρυσοχούς,
σε παραλία φωλεοποίησης χελώνων. Ο
Έπαρχος Πάφου μας πληροφόρησε ότι
στις 25.8.2014 στάληκε επιστολή από το
Γραφείο του προς τους ιδιοκτήτες του τε-
μαχίου και στον κάτοχο των υποστατικών
για κατεδάφισή του εντός επτά ημερών,
καθότι σε αντίθετη περίπτωση, το Γραφείο
του θα λάμβανε νομικά μέτρα εναντίον
του.

(xviii) Στην παραλία Γεροσκήπου, δίπλα από τη
Δημοτική Πλαζ λειτουργεί εστιατόριο το
οποίο ανεγέρθηκε πριν από 40 χρόνια, από ιδιώτη, σε κρατικό τεμάχιο το οποίο παραχωρήθηκε
στο Δήμο Γεροσκήπου (ΑΔΧ 114/2010), εντός της ΖΠΠ, χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση των
απαιτούμενων αδειών.  Όπως  πληροφορηθήκαμε  ο Δήμος Γεροσκήπου υπέβαλε αίτηση για εξα-
σφάλιση πολεοδομικής άδειας για το εστιατόριο, η οποία, μέχρι σήμερα, εκκρεμεί. Ο Έπαρχος
Πάφου μας πληροφόρησε ότι απέστειλε επιστολή προς τον Δήμο Γεροσκήπου, ως αρμόδια Αρχή,
για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον του κατόχου του εστιατορίου για ανέγερση οικοδομής χωρίς
άδεια οικοδομής.

(xix) Ζητήσαμε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων όπως μας πληροφορήσει σχετικά με άλλες
περιπτώσεις μη αδειοδοτημένων παράκτιων και θαλάσσιων έργων, πέραν των πιο πάνω, οι οποίες
περιήλθαν στην αντίληψή του. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου μάς πληροφόρησε ότι, στα
πλαίσια μελετών προστασίας και βελτίωσης της παράκτιας ζώνης συγκεκριμένων περιοχών, ο Κλά-
δος Θαλασσίων Έργων του ΤΔΕ έχει καταγράψει αριθμό κατασκευών, στις περιοχές Γερμασόγειας,
Αγίου Τύχωνα, Ζυγίου-Κιτίου και Παραλιμνίου, για τις οποίες, ωστόσο, λόγω αρμοδιότητας, δεν
είναι σε θέση να γνωρίζει κατά πόσο έχουν αδειοδοτηθεί, και παρουσιάζονται αναλυτικά στο Πα-
ράρτημα Θ της παρούσας έκθεσης. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
επισήμανε ότι το ΤΔΕ έχει ξεκινήσει προσπάθεια επικαιροποίησης των δεδομένων, για όλες τις πε-
ριοχές της ελεύθερης Κύπρου.

Παράνομο υποστατικό στην περιοχή «Ασπρόκρεμμος» στην
Πόλη Χρυσοχούς
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4.3   Επικαιροποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας.

Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων που υποβάλλονταν από τους αι-
τητές προς τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς εξασφάλισης χαλαρώσεων και πολεοδομικών αδειών δεν ήταν
επικαιροποιημένοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις τεμαχίων, στα οποία ανεγέρθησαν
πριν χρόνια ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλες οικοδομές, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως «χωράφια». 

Αρ. τεμαχίου Σχέδιο

179 2-293-373

136 2-296-376

751 2-294-379

554 2-295-377

97 και 98 2-294-378

Εισηγηθήκαμε όπως, κατά το στάδιο της εξέτασης, από τις αρμόδιες Αρχές, της αίτησης για χορήγηση πο-
λεοδομικής/οικοδομικής άδειας, ζητείται η υποβολή επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας. Θεωρούμε το
θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ενδεχομένως να επηρεάζει σημαντικά την επιβολή
φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας.

4.4   Επεμβάσεις εντός της θαλάσσιας ζώνης.

(α) Από διερεύνηση καταγγελιών, επισκόπηση δορυφορικών εικόνων και φωτογραφικού υλικού και επί
τόπου επισκέψεις, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

(i) Διεξαγωγή σημαντικών χωματουργικών εργασιών επί της παραλίας «Άμμος του Καμπούρη» στην

Κύριες επισημάνσεις

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων που επισυνά-

πτονται στις αιτήσεις για εξασφάλιση χαλάρω-

σης και πολεοδομικής άδειας, δεν είναι επι-

καιροποιημένοι.

Εισηγήσεις

Κατά το στάδιο της εξέτασης από τις αρμόδιες

Αρχές, της αίτησης για χορήγηση πολεοδομι-

κής/οικοδομικής άδειας, να ζητείται η υποβολή

επικαιροποιημένου τίτλου ιδιοκτησίας.

Κύριες επισημάνσεις

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις παράνομων επεμβά-

σεων εντός της θαλάσσιας ζώνης, οι οποίες ήταν

σε γνώση των αρμοδίων, χωρίς ωστόσο να λη-

φθούν μέτρα κατά των παρανομούντων.

Οι περισσότερες επεμβάσεις που εντοπίστηκαν

εντός της θαλάσσιας ζώνης αφορούν κατα-

σκευές προβόλων, οι οποίες χρονολογούνται

από προηγούμενες δεκαετίες.

Εισηγήσεις

Οι περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων εντός

της θαλάσσιας ζώνης θα πρέπει να αντιμετωπί-

ζονται με την ανάλογη αυστηρότητα.

Θα πρέπει να αξιολογηθεί η επίδραση που έχουν

οι παράνομες επεμβάσεις εντός της θαλάσσιας

ζώνης σε φαινόμενα διάβρωσης ή καταστροφής

θαλάσσιων οικοσυστημάτων.



Αγία Νάπα. Από περαιτέρω διερεύνηση
του θέματος, προέκυψε ότι ο Δήμος προ-
έβη σε σχετική καταγγελία στα αρμόδια
Τμήματα τον Ιούνιο του 2012, αναφέρον-
τας την αφαίρεση, χωρίς εξασφάλιση οποι-
ασδήποτε άδειας, βράχων και τη
διεξαγωγή χωματουργικών εργασιών, με
σκοπό τη δημιουργία λιμενίσκου. Παρόλο
που έγινε εκ νέου καταγγελία τον Μάιο του
2013 και η υπόθεση τέθηκε, από το Γρα-
φείο του Επάρχου Αμμοχώστου, υπόψη
της Αστυνομίας, δεν κατέστη δυνατός ο
τερματισμός των παρεμβάσεων.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας μας πληροφό-
ρησε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για εν-
τοπισμό των παραβατών και λήψη μέτρων
εναντίον τους με σκοπό την αποκατά-
σταση του περιβάλλοντος και την άρση των παράνομων επεμβάσεων. 

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι το Γραφείο του κατάγγειλε την υπόθεση στην
Αστυνομία τον Μάιο του 2013 και παρά τη συχνή διενέργεια περιπολιών από τον αμμοφύλακα και
τη διοικητικό λειτουργό του Γραφείου του, δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός των δραστών. 

(ii) Διενέργεια επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ και της θαλάσσιας περιοχής «Κάππαρη» στο Παραλίμνι,
που αφορούσαν σε εκβραχισμό με μεγάλο εκσκαφέα. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου μας ανέφερε ότι
τυχόν επεμβάσεις εκβραχισμού δεν έγιναν από τον Δήμο, ενώ ο Δήμος διενήργησε μόνο, κατόπιν
συνεννόησης με την αρμόδια Αρχή, αφαιρέσεις χαλαρών και μικρών χαλικιών που μεταφέρονται
στην παραλία από μεγάλες θαλασσοταραχές. 

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληρο-
φόρησε ότι από επιτόπια επίσκεψη που
πραγματοποίησε κλιμάκιο του Γραφείου
του, στην περιοχή, στις 7.3.2013, διαπιστώ-
θηκε η τοποθέτηση χαλαρών βράχων υπό
τύπον κυματοθραύστη στη βόρεια
πλευρά του κολπίσκου, μήκους περίπου 8-
10 μέτρων, ενώ φέτος οι πιο πάνω κατα-
σκευές ενισχύθηκαν. Ταυτόχρονα η
περιοχή βελτιώθηκε με την τοποθέτηση
άμμου, σε μία προσπάθεια της Τοπικής
Αρχής να οργανώσει την εν λόγω παραλία.
Μας πληροφόρησε επίσης, ότι για τις ενέρ-
γειες αυτές, οι οποίες υπερβαίνουν τις συ-
νηθισμένες εργασίες βελτίωσης, καθαριό-
τητας και εμπλουτισμού της παραλίας με
άμμο, ο Δήμος Παραλιμνίου δεν έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια από το Γραφείο του.

(iii) Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία του ΤΔΕ και του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο Δήμος Παραλι-
μνίου διενήργησε σημαντικές αυθαίρετες επεμβάσεις στην παράκτια περιοχή «Fig Τree», οι οποίες
περιλαμβάνουν χωματουργικές εργασίες και την κατασκευή κάθετου προβόλου από φυσικούς ογ-
κόλιθους, μήκους περίπου 30 μέτρων, χωρίς την προηγούμενη υποβολή των αναγκαίων τεχνικών
και περιβαλλοντικών μελετών προς τις αρμόδιες Αρχές και την εξασφάλιση των σχετικών
αδειών/εγκρίσεων.  Οι πιο πάνω επεμβάσεις διαπιστώθηκαν και από επί τόπου επίσκεψή μας στην
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Παράνομος εκβραχισμός στην περιοχή «Κάππαρη»

Επεμβάσεις στην παραλία ανατολικά της περιοχής «Άμμος του
Καμπούρη»



παραλία. Σύμφωνα με τα υπό αναφορά αρμόδια Τμήματα, οι επεμβάσεις επέφεραν αλλοίωση στην
αισθητική και μορφολογία του χώρου, υποβάθμιση στην ποιότητα της ακτής, πρόβλημα διάβρω-
σης και αρνητικές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το ΤΔΕ με επιστολές του στις 8.4.2013
και 20.1.2014 προς την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου, κάλεσε τον Έπαρχο να προβεί στις απα-
ραίτητες ενέργειες λόγω αρμοδιότητας και στη λήψη μέτρων για την άρση των παράνομων κατα-
σκευών και αποκατάσταση του περιβάλ- λοντος στη φυσική του κατάσταση. Παρατηρήσαμε ότι,
στην απαντητική του επιστολή ημερομη-
νίας 27.5.2013, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώ-
στου αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα έργα
που έγιναν στην εν λόγω περιοχή αφο-
ρούν μικρές βελτιώσεις, οι οποίες δεν κα-
θίστανται επιζήμιες για το περιβάλλον και
ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητη η
λήψη οποιονδήποτε διορθωτικών μέτρων.
Επισημάναμε ότι η αξιολόγηση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων από την κατα-
σκευή των εν λόγω επεμβάσεων δεν
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επαρχια-
κής Διοίκησης, η οποία θα έπρεπε να προ-
ωθήσει ενέργειες για την εξέταση της
καταγγελίας και στη λήψη των απαραίτη-
των μέτρων για την αποκατάσταση της νο-
μιμότητας στην περιοχή.

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας ανέφερε ότι ο τότε Αν. Έπαρχος έκρινε ότι η εν λόγω ενέργεια του
Δήμου Παραλιμνίου δεν ήταν επιζήμια για το περιβάλλον για το λόγο ότι είχε συσσωρευτεί άμμος
στην παραλία και υπήρξε βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Ωστόσο, όταν στις 18.1.2014 το
Γραφείο του ειδοποιήθηκε από τον Αν. Διευθυντή του ΤΔΕ, ότι ο Δήμος Παραλιμνίου ξεκίνησε νέες
παράνομες κατασκευές στην περιοχή, οι οποίες αφορούσαν στην ενίσχυση του προβόλου, το Γρα-
φείο του παρενέβη και διέκοψε όλες τις επιτόπου εργασίες. Στις 21.2.2014 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων κατά την οποία αποφασίστηκε όπως το ΤΔΕ
αποστείλει επιστολή με τις εισηγήσεις του για αποκατάσταση της περιοχής, η οποία δεν φαίνεται
να έχει ετοιμαστεί ακόμα. Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε επίσης ότι το Γραφείο
του δεν μπορεί να επωμιστεί την ευθύνη για την παράνομη κατασκευή έργων από τον Δήμο Πα-
ραλιμνίου και να προχωρήσει στην αποκατάσταση του χώρου, χωρίς την ετοιμασία των απαραί-
τητων περιβαλλοντικών μελετών από τον Δήμο Παραλιμνίου και της τεχνογνωσίας του ΤΔΕ και
του Κλάδου Θαλάσσιων Έργων, αλλά και χωρίς οποιεσδήποτε πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της
Επαρχιακής Διοίκησης

(β) Ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας πληροφορήσουν για τις περιπτώσεις παράνομων επεμ-
βάσεων που διενεργήθηκαν εντός της θαλάσσιας ζώνης, οι οποίες έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους,
καθώς και για τις ενέργειες που προώθησαν για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σύμφωνα με τις σχετικές απαντήσεις των Αν. Επάρχων Λευκωσίας και Λεμεσού και του Επάρχου Πάφου,
δεν έχουν διαπιστωθεί παράνομες επεμβάσεις εντός της θαλάσσιας ζώνης που εμπίπτει στα διοικητικά
όρια των επαρχιών τους. 

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι έχουν εντοπιστεί παράνομες κατασκευές προβόλων,
οι οποίες χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1970 και 1980, στις θαλάσσιες περιοχές Πύλας, Βορό-
κληνης, Περβολιών (Φάρος), Αγίου Θεοδώρου (σε ιδιωτική οικία και εστιατόριο) και Μαρωνίου (τοπο-
θεσία Λίμνης). Μας ανέφερε επίσης ότι για τις περιπτώσεις αυτές, ο Κλάδος Θαλάσσιων Ερευνών του
ΤΔΕ, έκρινε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατάστασης/ μετακίνησης των εν λόγω προβόλων θα
δημιουργούσε νέα διάβρωση στην ευρύτερη ακτογραμμή. Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας, θεωρεί ότι για
την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις παράνομες κατασκευές εντός της θαλάσ-
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Μη αδειοδοτημένος πρόβολος στην παραλία «Fig Tree»



σιας ζώνης, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται στις σχετικές μελέτες που
ετοίμασε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για την προστασία της ακτής από τη διάβρωση των πε-
ριοχών Περβολιών-Ζυγίου και Λιμανιού Λάρνακας-Βορόκληνης. 

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι το Γραφείο του εντόπισε δύο περιπτώσεις εκβρα-
χισμού σε περιοχές του Δήμου Σωτήρας, το 2009 και 2013, αντίστοιχα, των οποίων η υπόθεση αξιολο-
γήθηκε από την Αστυνομία ως ανεξιχνίαστη και μία περίπτωση εκβραχισμού σε περιοχή της Αγίας
Νάπας, κατά το 2007, για την οποία οι παρανομούντες κλήθηκαν να πληρώσουν εξώδικο ύψους €150.
Όσον αφορά στην κατασκευή των δύο κάθετων προβόλων που βρίσκονται σε παραλία του Δήμου Σω-
τήρας, την οποία διαπιστώσαμε σε επιτόπια επίσκεψή μας, ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφό-
ρησε ότι αυτή χρονολογείται εδώ και τουλάχιστον 25-30 χρόνια.

4.5  Αρμοδιότητες Επαρχιακών Διοικήσεων για επεμβάσεις εντός της ΖΠΠ και της θαλάσσιας

ζώνης.

Για σκοπούς εξακρίβωσης της επάρκειας των μέτρων που εφαρμόζουν οι Επαρχιακές Διοικήσεις, ως αρμό-
διες Αρχές, για θέματα που ορίζονται από τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 59), ζητήσαμε
από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας γνωστοποιήσουν τον τρόπο διαχείρισης των πιο κάτω θεμάτων καθώς
και τα μέτρα που εφάρμοσαν εναντίον των παρανομούντων.

(α) Παραχώρηση άδειας για εξόρυξη/συσσώρευση/μετακίνηση υλικών από τις παραλίες. Σύμφωνα με
το άρθρο 3(1)(α) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), ο Έπαρχος δύναται, με γνωστο-
ποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να απαγορεύει ή να επιβάλλει περιορισμούς ή
όρους στην εκσκαφή, εξαγωγή ή συσσώρευση λίθων, χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης εντός καθορισμέ-
νου τμήματος της παραλίας. Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 7 του Νόμου, ο Έπαρχος δύναται, κατά
την κρίση του, να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο άδεια να μετακινήσει υλικά από οποιοδήποτε
τμήμα της παραλίας για το οποίο εκδόθηκε η πιο πάνω γνωστοποίηση, και δύναται να επιβάλει σχετικά
τέλη ή δικαιώματα. Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας
πληροφορήσουν:

• Αν έχουν προβεί στη δημοσίευση σχετικών γνωστοποιήσεων, αναφέροντας τις ημερομηνίες δημο-
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Κύριες επισημάνσεις

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας δεν προέβη

στη δημοσίευση, στην Επίσημη Εφημερίδα της

Δημοκρατίας, γνωστοποίησης για την επιβολή

περιορισμών στη μετακίνηση ύλης από τις πα-

ραλίες της δικαιοδοσίας της.

Δεν ζητείται πάντα η σύσταση του ΤΔΕ πριν την

παραχώρηση έγκρισης, από την Επαρχιακή Διοί-

κηση, για μετακίνηση άμμου από παραλία.

Δεν διενεργείται σε συστηματική βάση, από όλες

τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καταγραφή των πα-

ράνομων επεμβάσεων εντός της ΖΠΠ, ούτως

ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα για αποκα-

τάσταση της νομιμότητας.

Εισηγήσεις

Θεωρούμε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

πρέπει να προωθήσει ενέργειες για δημοσίευση

σχετικής γνωστοποίησης στα πλαίσια που ορίζει

η νομοθεσία.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΤΔΕ για τα θέ-

ματα αυτά είναι σημαντική και η εξασφάλιση της

σύστασής του θα λειτουργούσε εποικοδομητικά

στην λήψη απόφασης για μετακίνηση ύλης από

παραλία. 

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις πρέπει να καταγρά-

φουν, συστηματικά, τις παράνομες επεμβάσεις

εντός της ΖΠΠ και να λαμβάνουν τέτοια μέτρα

που να λειτουργούν αποτρεπτικά στην επανά-

ληψη του φαινομένου.
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σίευσής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, να μας γνωστοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν
κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση σχετικών γνωστοποιήσεων.

• Τον αριθμό αδειών που εκδόθηκαν, βάσει του άρθρου 7, για μετακίνηση υλικών από παραλία, κατά
τα έτη 2010-2014 και τα σχετικά τέλη που επιβλήθηκαν.

• Κατά πόσο διενεργούνται έλεγχοι/επιθεωρήσεις στις παραλίες υπό τη δικαιοδοσία τους, σχετικά με
την τήρηση των όρων/περιορισμών που τέθηκαν σε σχέση με τυχόν γνωστοποιήσεις ή άδειες που
εκδόθηκαν, τη συχνότητα και τον αριθμό τους κατά τα έτη 2010-2014.

• Τον αριθμό περιπτώσεων παράνομης εξόρυξης υλικού που έχουν εντοπιστεί και τα μέτρα που λή-
φθηκαν κατά των παρανομούντων.

Ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας μας πληροφόρησε ότι δεν έχει προβεί στη δημοσίευση γνωστοποιήσεων
σχετικών με επιβολή περιορισμών ή όρων στην εκσκαφή, εξαγωγή ή συσσώρευση λίθων, χαλικιών,
άμμου ή άλλης ύλης εντός καθορισμένου τμήματος των παραλιών που εμπίπτουν εντός των διοικητι-
κών ορίων της επαρχίας Λευκωσίας, για το λόγο ότι δεν ζητήθηκε από οιονδήποτε πρόσωπο ανάλογη
άδεια. Για τον-  ίδιο λόγο δεν έχουν εκδοθεί οποιεσδήποτε άδειες κατά τα έτη 2010-2014 για μετακίνηση
υλικών από τις παραλίες. Mας ανέφερε επίσης ότι εκτελούνται συστηματικά, από τον αμμοφύλακα που
εργοδοτεί η Επαρχιακή Διοίκηση, επιθεωρήσεις για σκοπούς εντοπισμού τυχόν περιπτώσεων αυθαί-
ρετης μετακίνησης/ εξόρυξης υλικών από τις παραλίες και ότι έχει εντοπιστεί μόνο μία περίπτωση αυ-
θαίρετης εξόρυξης/ μετακίνησης υλικών σε παραλία της κοινότητας Παχυάμμου, κατά την οποία
μετακινήθηκαν χώματα επί της παραλίας και τοποθετήθηκαν βράχοι εντός της θάλασσας. Το Γραφείο
της Επαρχιακής Διοίκησης κάλεσε τους παρανομούντες να προβούν σε μετακίνηση των χωμάτων από
την παραλία και των βράχων από τη θάλασσα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, θα προβεί το ίδιο στην
αποκατάσταση της παραλίας και θα απαιτήσει τη σχετική δαπάνη από τους παρανομούντες, σύμφωνα
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε ότι βάσει των προνοιών και των σκοπών που αναφέρονται
στο άρθρο 3(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), προέβη σε σχετική γνωστοποίηση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11.1.1980. Μας πληροφόρησε επίσης ότι κατά τη διάρ-
κεια των ετών 2010-2014 έχουν χορηγηθεί, σε ιδιώτες, τρεις άδειες μετακίνησης άμμου, από περιοχή
όπου υπήρχε πλεόνασμα άμμου, σε παραλίες, για σκοπούς εμπλουτισμού τους. Για τις πιο πάνω εργα-
σίες, οι οποίες έγιναν υπό την επίβλεψη των αμμοφυλάκων του Γραφείου του, και από τις οποίες για
μία περίπτωση λήφθηκαν υπόψη και οι θετικές συστάσεις του ΤΔΕ, δεν επιβλήθηκαν οποιαδήποτε δι-
καιώματα γιατί αυτές αφορούσαν σε μετακίνηση άμμου για εμπλουτισμό παραλιών ως επί το πλείστον
στα ίδια διοικητικά όρια. Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε επίσης ότι οι παραλίες της επαρ-
χίας Λεμεσού επιθεωρούνται καθημερινά από τους αμμοφύλακες του Γραφείου του και ότι δεν έχουν
εντοπιστεί περιπτώσεις παράνομης εξόρυξης υλικού.

Ο Έπαρχος Πάφου μας πληροφόρησε ότι σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στις 23.11.1979 στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(1) της νομοθεσίας και
ότι γίνονται καθημερινά επιθεωρήσεις στις παραλίες που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της επαρχίας
Πάφου και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα σε περίπτωση εντοπισμού παρανομιών κατά παρά-
βαση της γνωστοποίησης. Με επιστολή μας ημερ. 10.7.2014 προς τον Έπαρχο Πάφου, ζητήσαμε όπως
μας αναφέρει αναλυτικά τις περιπτώσεις παράνομης εξόρυξης, συσσώρευσης ή μετακίνησης υλικού
από παραλίες, που εντοπίστηκαν από το Γραφείο του, καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν κατά των πα-
ρανομούντων. Ο Έπαρχος Πάφου μας ανέφερε επίσης ότι δεν έχουν εκδοθεί, κατά τα έτη 2010-2014,
οποιεσδήποτε άδειες για μετακίνηση υλικών από την παραλία.

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας ανέφερε ότι σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας στις 14.9.1979 (ΚΔΠ 216/79) και ότι, κατά τα έτη 2010-2014, έχουν δοθεί
άδειες, από το Γραφείο του, για καθαριότητα της παραλίας και όχι για μετακίνηση υλικών από αυτήν.
Μας ανέφερε επίσης ότι διενεργούνται καθημερινά έλεγχοι στις παραλίες από τους τρεις αμμοφύλακες
που εργοδοτεί το Γραφείο του και ότι δεν έχουν διαπιστωθεί οποιεσδήποτε παράνομες εξορύξεις υλι-
κών από τις παραλίες που εμπίπτουν στα όρια της επαρχίας Λάρνακας.
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Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι σχετικές γνωστοποιήσεις δημοσιεύτηκαν στην Επί-
σημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3.9.1973 (ΚΔΠ 622/73), 27.9.1973 (ΚΔΠ 233/73) και 22.6.2012
(ΚΔΠ 224/2012). Μας πληροφόρησε επίσης ότι κατά τα έτη 2010-2014 έχουν δοθεί μόνο προφορικές
άδειες, κυρίως στους Δήμους Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας για την καθαριότητα των παραλιών και για
βελτιώσεις όπου χρειάζεται οι οποίες αφορούν στην αφαίρεση χαλαρών πετρών, εκρίζωση ακακιών,
οι οποίες θεωρούνται εισβλητικό είδος και καθαρισμό ακαθαρσιών, καθώς και για μετακίνηση άμμου
από παραλίες όπου υπήρχαν μεγάλες ποσότητες, κυρίως μετά από σφοδρή θαλασσοταραχή, σε πα-
ραλίες που για διάφορους λόγους αποψιλώνονται και απαιτείται η τοποθέτηση άμμου. Μας ανέφερε
επίσης ότι διενεργούνται έλεγχοι σε καθημερινή βάση, από τον ένα αμμοφύλακα που διαθέτει το Γρα-
φείο του και ότι δεν έχουν διαπιστωθεί οποιεσδήποτε παράνομες εξορύξεις υλικών από τις παραλίες
που εμπίπτουν στα όρια της επαρχίας Αμμοχώστου.

(β) Ανέγερση παράνομων κατασκευασμάτων εντός της ΖΠΠ. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ.59), απαγορεύεται η κατασκευή ή η το-
ποθέτηση στην παραλία κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου με βάση το άρθρο 5Α του Νόμου και άδεια με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
Νόμο ή/και τον περί Ρυθμίσεως οδών και Οικοδομών Νόμο. Κατασκεύασμα το οποίο κατασκευάζεται
ή τοποθετείται κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, δύναται να κατεδαφιστεί ή να μετακινηθεί
από τον Έπαρχο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα δυνατό να ληφθούν εναντίον του ιδιοκτήτη
ή του κατόχου του. 

Ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας ενημερώσουν για τις περιπτώσεις κατασκευασμάτων,
που έχουν περιέλθει στην αντίληψή τους, τα οποία τοποθετήθηκαν κατά παράβαση ή ανεγέρθηκαν
εντός της ΖΠΠ, καθώς και για τις ενέργειες που προώθησαν ως αρμόδια Αρχή για την αποκατάσταση
της νομιμότητας.

Ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας μας πληροφόρησε ότι, στην κοινότητα του Κάτω Πύργου, έχουν εντοπιστεί
τρεις περιπτώσεις αυθαίρετης ανέγερσης οικοδομής εντός της ΖΠΠ. Στις δύο περιπτώσεις λήφθηκαν
από το Γραφείο του, δικαστικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων, ενώ στην τρίτη περίπτωση, κατό-
πιν υποδείξεων του Γραφείου του, τα υποστατικά κατεδαφίστηκαν από τους κατόχους τους.

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Αν. Έπαρχο Λεμεσού, τον Ιούνιο του 2014 έγινε καταγραφή των πα-
ράνομων κατασκευασμάτων που βρίσκονταν εντός της ΖΠΠ και στάληκαν σχετικές επιστολές στους
ιδιοκτήτες/ κατόχων των εν λόγω κατασκευασμάτων για απομάκρυνσή τους εντός επτά εργάσιμων
ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Γραφείο του προτίθεται, με τη βοήθεια της Αστυνομίας,
να προβεί στη μετακίνησή τους σε ασφαλή χώρο.

Ο Έπαρχος Πάφου μας ανέφερε ότι, όταν από τον έλεγχο, που διενεργείται πάνω σε καθημερινή βάση
από το Γραφείο του, εντοπιστούν εντός της ΖΠΠ παράνομα κατασκευάσματα, τότε προωθούνται ενέρ-
γειες για μετακίνησή τους και όσον αφορά παράνομες οικοδομές, ότι λαμβάνονται μέτρα για κατεδά-
φισή τους. Συγκεκριμένα, μας πληροφόρησε ότι, από τους ελέγχους που διενήργησε το Γραφείο του
κατά τα έτη 2010-2013, εντοπίστηκαν 14 περιπτώσεις παράνομων κατασκευασμάτων και οικοδομών
εντός της ΖΠΠ. Σε 11 από τις υπό αναφορά περιπτώσεις παράνομων επεμβάσεων, οι οποίες αφορούσαν
σε τοποθέτηση κατασκευασμάτων, αυτά μετακινήθηκαν είτε από το Γραφείο του Επάρχου, με καταβολή
των εξόδων μετακίνησης από τους παρανομούντες, είτε από τους ίδιους τους παρανομούντες, κατόπιν
αποστολής, προς αυτούς, σχετικής ειδοποίησης συμμόρφωσης ή λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον
τους. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν σε παράνομη ανέγερση υποστατικού για την οποία η εκδί-
καση της υπόθεσης από το Δικαστήριο εκκρεμεί, σε άλλη περίπτωση παράνομης ανέγερσης υποστα-
τικού, για το οποίο εκκρεμεί η προσκόμιση στοιχείων που ζητήθηκαν από το Επαρχιακό Κτηματολογικό
Γραφείο Πάφου, και σε παράνομη τοποθέτηση έξι κατασκευασμάτων σε παραλία της Γεροσκήπου,
κατά τις αρχές της καλοκαιρινής περιόδου, για τα οποία εκ παραδρομής δεν προωθήθηκαν δικαστικά
μέτρα από το Γραφείο του και τα οποία μετακινήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους με τη λήξη της καλο-
καιρινής περιόδου.

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι η πιο σοβαρή περίπτωση παράνομων κατασκευασμά-
των εντός της ΖΠΠ αφορά στον κατασκηνωτικό χώρο που βρίσκεται στην παράκτια περιοχή νότια του



αεροδρομίου Λάρνακας και για τον οποίο γίνεται αναφορά στην παράγραφο 4.2(δ)(xiv) της έκθεσής
μας. Μας πληροφόρησε επίσης ότι, στην ίδια περιοχή ανατολικά των ΚΑΑΥ της Εθνικής Φρουράς μέχρι
το ύψος της Μονάδας Αφαλάτωσης, παρατηρείτο τοποθέτηση και στάθμευση εκατοντάδων τροχό-
σπιτων και σκηνών με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης οχληρίας και υγειονομικών προβλημάτων
και τη στέρηση της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να χρησιμοποιούν και να απολαμβάνουν την
παραλία. Για την αντιμετώπιση της υπό αναφοράς παρανομίας η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προ-
χώρησε, τον Φεβρουάριο του 2014, σε αποκοπή των προσβάσεων, στη δημιουργία δύο χώρων στάθ-
μευσης σε απόσταση από την ακτογραμμή και, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο Λάρνακας, στην
τοποθέτηση βιολογικών αποχωρητηρίων και στην εγκατάσταση ναυαγοσωστικής μονάδας, η οποία
λειτούργησε κατά την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου. Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφόρησε επίσης
ότι, σε ανάλογες περιπτώσεις εντοπισμού παράνομων κατασκευασμάτων εντός της ΖΠΠ, το Γραφείο
του παρεμβαίνει άμεσα λαμβάνοντας μέτρα για τη μετακίνησή τους.

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας ανέφερε ότι πλείστες περιπτώσεις παρανομιών αφορούν σε οικοδομές
οι οποίες, δυνάμει του περί Οδών και Οικοδομών Νόμο, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Τοπικών
Δήμων, οι οποίοι φαίνονται απρόθυμοι να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων εναντίον των παρανομούν-
των. Όσον αφορά σε περιπτώσεις κατασκευασμάτων, μόλις εντοπιστούν από το Γραφείο του, αποστέλ-
λεται σχετική ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη για την μετακίνησή τους και σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, το Γραφείο του προβαίνει σε απομάκρυνσή τους. Μας ανέφερε επίσης ότι παρόμοιες
παρανομίες εντοπίζονται στην περιοχή «Κάππαρη», όπου κάθε χρόνο κατασκηνώνει μεγάλος αριθμός
ατόμων, το οποίο πρόβλημα, περιορίστηκε αρκετά κατά τα τελευταία χρόνια λόγω λήψης πιεστικών
μέτρων. 

(γ) Ύπαρξη οχετών οι οποίοι διασχίζουν την παραλία και που δεν επεκτείνονται επαρκώς στη θά-

λασσα. Σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59) ο Έπαρχος δύ-
ναται, με ειδοποίησή του, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο ή Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψει,
εντός χρονικής προθεσμίας, οποιοδήποτε οχετό, ο οποίος διασχίζει την παραλία και να τον επεκτείνει
στη θάλασσα με σωλήνες μέχρι την απόσταση που θα καθορίσει ο ίδιος ο Έπαρχος. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ο Έπαρχος δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων και να χρεώσει
το κόστος της δαπάνης στο εν λόγω πρόσωπο ή Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ζητήσαμε από τις Επαρχιακές Διοικήσεις να μας πληροφορήσουν για τον αριθμό των οχετών που επε-
κτάθηκαν στη θάλασσα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της επαρχίας τους, καθώς και για περιπτώ-
σεις οχετών κατά τις οποίες, οι ιδιοκτήτες τους αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της
Επαρχιακής Διοίκησης για επέκτασή τους στη θάλασσα και τα μέτρα που έλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση
για την αντιμετώπισή τους.

Ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας μας πληροφόρησε ότι δεν έχουν επεκταθεί οχετοί προς τη θάλασσα που
βρίσκεται στα διοικητικά όρια της επαρχίας Λευκωσίας, πλην μίας περίπτωσης που το Γραφείο του
εκτέλεσε εργασίες κάλυψης δημοσίου αργακιού και επέκτασης του προς τη θάλασσα στην περιοχή
Κουτσουλιά στον Κάτω Πύργο. 

Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε ότι, με Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.
38.336, ημερομηνίας 19.11.1992 και με αρ. 52.990, ημερομηνίας 10.1.2001, παραχωρήθηκαν, σε ετήσια
βάση, προσωρινές άδειες, σε ιδιωτικές εταιρείες, για την τοποθέτηση αγωγού πάνω στην παραλία και
μέσα στην θάλασσα για σκοπούς άντλησης θαλάσσιου νερού για τις ανάγκες κέντρων θαλασσοθερα-
πείας, έναντι ονομαστικού ενοικίου ύψους €43 και €85, αντίστοιχα. Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας ανέ-
φερε επίσης ότι σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε πρόσφατα στο Γραφείο του, για απόρριψη
αποβλήτων εντός της ΖΠΠ, το Γραφείο του σε συνεργασία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εντόπισε αγωγό
ομβρίων υδάτων ο οποίος επεκτάθηκε προς τη θάλασσα και καλύφθηκε δεόντως.

Ο Έπαρχος Πάφου και ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας ανέφεραν ότι δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις οχε-
τών που επεκτάθηκαν στη θάλασσα που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των επαρχιών τους, ενώ ο Αν.
Έπαρχος Αμμοχώστου μας ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις που επεκτάθηκαν στη θάλασσα
γιατί τα όμβρια νερά διοχετεύονται από ανοικτά κανάλια σε βραχώδεις και μη επισκέψιμες περιοχές.
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“Η θάλασσα είναι ο παγκόσμιος υπόνομος.”
Ζαν-Υβ Κουστώ 
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5   Απόβλητα σκαφών αναψυχής

Σκοπός ελέγχου: Η καταγραφή και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων των σκαφών
που διακινούνται στις ακτές της Κύπρου, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού κολύμ-
βησης στις παραλίες, στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στο φυσικό περιβάλλον των ακτών. Τα απόβλητα
των σκαφών διαχωρίζονται στις κατηγορίες των πετρελαιοειδών καταλοίπων, στερεών απορριμμάτων, λυ-
μάτων και νερών ζυγοστάθμισης (για εμπορικά πλοία). Για σκοπούς της παρούσας έκθεσης, ο έλεγχος επι-
κεντρώθηκε στη διαχείριση των λυμάτων των σκαφών.

Κύριες επισημάνσεις

Επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Επάρχου και

Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, όσον

αφορά στην απαγόρευση απόρριψης αποβλή-

των στη θάλασσα.

Το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων των σκα-

φών τυγχάνει χειρισμού από αριθμό φορέων

(ΥΕΕΒΤ, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,

ΤΑΘΕ, ΤΕΝ, Υπηρεσία Ενέργειας, ΑΛΚ και ΚΟΤ)

χωρίς να έχει καθοριστεί κεντρικός συντονιστι-

κός φορέας.

Νομοθετικό κενό αναφορικά με την άσκηση

ελέγχου της διάθεσης αποβλήτων ιδιωτικών

σκαφών αναψυχής και των σκαφών που προσ-

δένουν σε αποβάθρες.

Δεν διενεργούνται επαρκείς έκτακτες επιθεωρή-

σεις σκαφών από το ΤΕΝ σχετικά με τη διαχεί-

ριση αποβλήτων, ενώ δεν επιβλήθηκε κανένα

διοικητικό πρόστιμο.

Ασυμφωνία μεταξύ των μητρώων του ΤΑΘΕ και

του ΤΕΝ, που καταδεικνύουν ότι το ΤΑΘΕ δεν

ενημερώνεται σε όλες τις περιπτώσεις αναφο-

ρικά με τα σκάφη ακτοτουρισμού που ελλιμενί-

ζονται στα αλιευτικά καταφύγια, με αποτέλεσμα

να μην ασκείται έλεγχος αναφορικά με τη διά-

θεση των λυμάτων τους. 

Εισηγήσεις

Το θέμα επικάλυψης αρμοδιοτήτων θα πρέπει

να εξεταστεί και να ρυθμιστεί με ανάλογες τρο-

ποποιήσεις της νομοθεσίας.

Ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων,

μέσω του καθορισμού μίας συντονιστικής

Αρχής, θα διασφαλίσει την πληρέστερη παρακο-

λούθηση της πλειονότητας των σκαφών που

διακινούνται στις ακτές της Κύπρου και θα συμ-

βάλει στην αποτροπή της ρύπανσης της θάλασ-

σας από αυτά. Εισηγούμαστε επίσης όπως

μελετηθεί το ενδεχόμενο σχεδιασμού ομοιόμορ-

φων, κατά το δυνατό, σχεδίων διαχείρισης απο-

βλήτων σκαφών από όλους τους αρμόδιους

φορείς.

Προώθηση ετοιμασίας θεσμικού πλαισίου σχε-

τικά με τη διαχείριση αποβλήτων ιδιωτικών σκα-

φών αναψυχής και σκαφών που προσδένουν σε

αποβάθρες.

Ο αριθμός των έκτακτων επιθεωρήσεων σκα-

φών, για σκοπούς ενίσχυσης του συστήματος

ελέγχου της ρύπανσης από παράνομες απορρί-

ψεις λυμάτων, θα πρέπει να αυξηθεί . Εισηγηθή-

καμε επίσης όπως, κατά την ετήσια, τουλά-

χιστον, επιθεώρηση του σκάφους από το ΤΕΝ για

σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ασφα-

λείας, διενεργείται έλεγχος απόρριψης των λυ-

μάτων του σκάφους.

Εισηγηθήκαμε όπως, το ΤΑΘΕ προβαίνει ετησίως

σε αντιπαραβολή των στοιχείων ελλιμενισμού

που κατέχει με τα στοιχεία του ΤΕΝ, έτσι ώστε να

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μη ένταξης σκαφών

στο σύστημα παραλαβής αποβλήτων. Επίσης,

δεν πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες σε

σκάφη τα οποία δεν διαθέτουν πιστοποιητικό

ασφαλείας από το ΤΕΝ.
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5.1   Εθνική νομοθεσία για διαχείριση των λυμάτων των σκαφών. 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των λυμάτων σκαφών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της
έκθεσής μας. 

Οι περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικοί) και
περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1989 έως 2005 κυρώνουν τη Σύμβαση MARPOL και τα σχετικά Πρωτό-
κολλα και ορίζουν τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ως την αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή τους.
Σύμφωνα με το άρθρο 6, απαγορεύεται η απόρριψη οποιωνδήποτε αποβλήτων, λυμάτων και απορριμμάτων
από πλοία σε λιμάνια, τις ακτές και τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.  Επιπρόσθετα, το άρθρο 16 των περί
Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών του 2012 (ΚΔΠ 278/2012), για τους οποίους αρ-
μόδια Αρχή ορίζεται επίσης ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, απαγορεύει την «απόρριψη στη θάλασσα
οποιουδήποτε αντικειμένου υγρού ή στερεού, συμπεριλαμβανομένων σκουπιδιών, λυμάτων και πετρελαι-
οειδών καταλοίπων».

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 3(1)(β) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), ο Έπαρχος
δύναται, με τη δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης, να απαγορεύει ή να επιβάλλει περιορισμούς, μεταξύ
άλλων, στην απόρριψη στερεών ή υγρών απορριμμάτων στη θάλασσα, εντός καθορισμένης απόστασης
από την ακτογραμμή, από οποιοδήποτε θαλάσσιο μεταφορικό μέσο.

Βάσει των πιο πάνω, διαφαίνεται να προκύπτει θέμα επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ Επάρχου και Υπουρ-
γού Συγκοινωνιών και Έργων, όσον αφορά στην απαγόρευση απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα. 

Ζητήσαμε από όλες τις Επαρχιακές Διοικήσεις όπως μας πληροφορήσουν κατά πόσο έχουν δημοσιεύσει
οποιαδήποτε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Κεφ. 59, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν
για διασφάλιση της τήρησης των περιορισμών που αυτή περιλαμβάνει.

Ο Αν. Έπαρχος Λεμεσού μας πληροφόρησε ότι η σχετική γνωστοποίηση, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11.1.1980, αφορά έκταση εντός 200 υαρδών στην θαλάσσια περιοχή (με
εξαίρεση περιοχές υπό την αρμοδιότητα της ΑΛΚ), πέραν των οποίων αρμόδια είναι τα Υπουργεία ΓΦΠΠ
(ΤΑΘΕ) και ΕΕΒΤ και η ΑΛΚ, ανάλογα με τη θαλάσσια ζώνη.  Επισήμανε επίσης ότι σε περίπτωση διαπίστωσης
ρύπανσης εντός της θαλάσσιας περιοχής στη δικαιοδοσία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, η Επαρχιακή
Διοίκηση επεμβαίνει για αποκατάσταση και καθαρισμό της περιοχής σε συνεργασία με την ΑΛΚ, τη Λιμενική
Αστυνομία και τη ναυαγοσωστική ομάδα Λεμεσού.

Ο Έπαρχος Πάφου μάς πληροφόρησε ότι σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας στις 23.11.1979, με την ΚΔΠ 279/79, ενώ ο Αν. Έπαρχος Λευκωσίας μάς πληροφόρησε ότι
δεν έχει δημοσιευθεί οποιαδήποτε σχετική γνωστοποίηση.

Ο Αν. Έπαρχος Λάρνακας μας πληροφόρησε ότι σχετική γνωστοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφη-
μερίδα της Δημοκρατίας στις 14.9.1979, με την ΚΔΠ 216/79. Μας πληροφόρησε επίσης ότι το Γραφείο του
δεν έχει την εμπειρογνωμοσύνη και το κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται για τη διενέργεια ελέγχου για
τυχόν απόρριψη αποβλήτων, λυμάτων και απορριμμάτων από σκάφη, εκφράζοντας την άποψη ότι το ζή-
τημα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνιστεί με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, κατά τρόπο ώστε η αρμοδιό-
τητα ελέγχου να περιέλθει στο πλέον κατάλληλο Τμήμα που είναι το ΤΕΝ. Ανέφερε επίσης ότι, ο ΚΟΤ, ως
διαχειριστής της μαρίνας, έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον έλεγχο διαχείρισης αποβλήτων από
τα σκάφη, με την επιβολή μέτρων και αυστηρής παρακολούθησης, έτσι ώστε όλα τα σκάφη που διεξάγουν
κρουαζιέρες ή ελλιμενίζονται, να διοχετεύουν τα απόβλητά τους σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας
και των Κανονισμών του ΤΕΝ.

Ο Αν. Έπαρχος Αμμοχώστου μας πληροφόρησε ότι σχετικές γνωστοποιήσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3.9.1973 (ΚΔΠ 622/73), 27.9.1973 (ΚΔΠ 233/73) και 22.6.2012 (ΚΔΠ
224/2012), χωρίς ωστόσο η Επαρχιακή Διοίκηση να διαθέτει τα μέσα για τήρηση των περιορισμών που πε-
ριλαμβάνονται στη γνωστοποίηση, παρά μόνο για την παροχή βοήθειας για καθαρισμό των παραλιών και
της θάλασσας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες.
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Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασε την άποψη ότι δεν υφίσταται θέμα
επικάλυψης αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι η εξουσία του Επάρχου είναι δυνητική, ενώ επισήμανε ότι οι δύο
φορείς μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πέραν των πιο πάνω, φαίνεται να παρουσιάζεται κενό στη νομοθεσία αναφορικά με την άσκηση ελέγχου
της διάθεσης αποβλήτων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, τα οποία φυλάσσονται στη ξηρά και μεταφέρονται
με τροχοφόρο όχημα στη θάλασσα.  Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει νομοθετική πρόνοια για την τήρηση χώρων
υγιεινής και δεξαμενής κατακράτησης λυμάτων στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, όπως απαιτείται για τα ακτο-
πλοϊκά επιβατηγά σκάφη, ενώ δεν έχει οριστεί αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση των λυμάτων σκαφών που
προσδένουν σε αποβάθρες, όπως περιγράφεται εκτενέστερα στην παράγραφο 5.1.2(ε) πιο κάτω.

5.2   Σύστημα διαχείρισης λυμάτων σκαφών.

(α) Επιθεωρήσεις σκαφών από το ΤΕΝ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6 της ΚΔΠ 278/2012, τα σκάφη υπό-
κεινται σε αρχική επιθεώρηση, καθώς και σε περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από το ΤΕΝ, μετά
από τις οποίες, νοουμένου ότι κριθεί πως τα σκάφη πληρούν τις απαιτήσεις των Κανονισμών, εκδίδεται
από το ΤΕΝ Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ακτοπλοϊκού Επιβατηγού Σκάφους, το οποίο έχει ετήσια ισχύ.
Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, καθόρισε, στις 30.7.2013, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8(3)
των περί της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών)
Νόμων, ενδεικτικά ποσά διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων της ΚΔΠ 278/2012,
περιλαμβανομένων των διατάξεων για τις δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων και την απόρριψη απο-
βλήτων στη θάλασσα. Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΕΝ, κατά το 2013 διενεργήθηκαν μόνο τέσ-
σερις έκτακτες επιθεωρήσεις σκαφών, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε διερεύνηση τυχόν περιπτώσεων
υπεράριθμων επιβατών, ενώ δεν επιβλήθηκε κανένα διοικητικό πρόστιμο.  

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για αύξηση του αριθμού των έκτακτων επι-
θεωρήσεων σκαφών, για σκοπούς ενίσχυσης του συστήματος ελέγχου της ρύπανσης από παράνομες
απορρίψεις λυμάτων.  Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, κατά την ετήσια, τουλάχιστον, επιθεώρηση του σκά-
φους από το ΤΕΝ για σκοπούς έκδοσης του πιστοποιητικού ασφαλείας, διενεργείται έλεγχος απόρριψης
των λυμάτων του σκάφους με υποβολή διευκρινίσεων και παραστατικών αναφορικά με την παράδοση
των λυμάτων του σκάφους ή την απόρριψή τους στη θάλασσα, όπου επιτρέπεται, που να τεκμηριώνεται
με τις ανάλογες εγγραφές στο επίσημο ημερολόγιο του σκάφους, το οποίο τηρείται βάσει των διατά-
ξεων των ΚΔΠ 297/2001 και ΚΔΠ 278/2012.  Με τον τρόπο αυτό το σύστημα ελέγχου για το συγκεκρι-
μένο θέμα θα βελτιωθεί, καθώς θα ενισχύονται οι ενέργειες των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων με την
εξακρίβωση της ορθής απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα.  Θα λειτουργεί επίσης, ως επαναληπτικός
και επιβεβαιωτικός έλεγχος της παράδοσης των λυμάτων σε χερσαίες εγκαταστάσεις ή μέσω βυτιο-
φόρων.

Ο αρμόδιος λειτουργός του ΤΕΝ μας ενημέρωσε ότι ετοιμάζονται τροποποιήσεις των Κανονισμών, στις
οποίες περιλαμβάνεται και απαίτηση για τήρηση τιμολογίων ή άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την
παράδοση λυμάτων και άλλων αποβλήτων.  Επισήμανε επίσης ότι, υπάρχει ήδη απαίτηση για καταχώ-
ριση ημερομηνίας, ώρας και ποσότητας λυμάτων στο ημερολόγιο των σκαφών, για την ελλιπή ενημέ-
ρωση του οποίου υπάρχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου, και ότι πρόσφατα έγινε
σχετική ενημέρωση προς τους ιδιοκτήτες των σκαφών και δόθηκαν οδηγίες προς τους επιθεωρητές
του Τμήματος ώστε να εξετάζουν τις καταγραφές παράδοσης λυμάτων.

Ο Αν. Διευθυντής του ΤΕΝ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα διενεργεί από φέτος συχνότερες επιθεωρή-
σεις των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών, ενώ στις τροποποιήσεις των Κανονισμών προστέθηκε πρό-
νοια όπως, για κάθε παράδοση αποβλήτων (περιλαμβανομένων λυμάτων), τηρείται για δύο
τουλάχιστον έτη αποδεικτικό έγγραφο παράδοσης με καθορισμένες πληροφορίες.  Μας πληροφόρησε
επίσης ότι οι τροποποιήσεις της ΚΔΠ 278/2012 έλαβαν τελική μορφή και αναμένεται να ψηφιστούν
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων εντός του 2014.



(β) Διαχείριση λυμάτων σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια.

(i) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στα Αλιευτικά Καταφύγια. Το ΤΑΘΕ καταρτίζει τριετές Σχέδιο Δια-
χείρισης Αποβλήτων στα Αλιευτικά Καταφύγια, το οποίο τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή το
2009 και αναθεωρείται ανά τριετία, βάσει του Κανονισμού 18(4) της ΚΔΠ 771/2003.  Σύμφωνα με
το εν ισχύ Σχέδιο, από τα 16 αλιευτικά καταφύγια που λειτουργούν στην Κύπρο, ακτοπλοϊκά επι-
βατηγά σκάφη ελλιμενίζονται μόνο στο Παραλίμνι (12 σκάφη), στην Αγία Νάπα (27 σκάφη) και στη
Λάρνακα (δύο σκάφη).  

Το Σχέδιο προβλέπει την παραλαβή των λυμάτων των σκαφών που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά
καταφύγια Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, από ιδιωτική εταιρεία με την οποία το ΤΑΘΕ συνάπτει
ετησίως σχετική σύμβαση.  Κατά το 2013 τα λύματα των σκαφών συλλέγονταν δύο φορές την
εβδομάδα από το αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Νάπας και μία φορά την εβδομάδα από το αλιευτικό
καταφύγιο Παραλιμνίου.  Η συχνότητα αυτή, σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, τροποποιείται κατά τους μήνες
αιχμής, ανάλογα με τις ανάγκες των αλιευτικών καταφυγίων. Μετά από διαπίστωση, από το ΤΑΘΕ
και το ΤΕΝ, ότι η συχνότητα συλλογής των λυμάτων πιθανόν να είναι ανεπαρκής, στις περιπτώσεις
μεγάλων ακτοτουριστικών σκαφών στην Αγία Νάπα, το ΤΑΘΕ έχει περιλάβει στη σχετική σύμβαση
για το 2014 πρόνοια για συλλογή των λυμάτων δύο φορές την εβδομάδα, συχνότητα η οποία θα
αυξάνεται σε τρεις κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ ο ανάδοχος θα δεσμεύεται και για
συλλογή των λυμάτων μέχρι και πέντε φορές εβδομαδιαίως όπου προκύπτει ανάγκη.

Σύμφωνα με την αρμόδια λειτουργό του ΤΑΘΕ, από το 2013 το σύστημα παρακολούθησης ενδυ-
ναμώθηκε με την άντληση των λυμάτων με διάφανο αγωγό, στην παρουσία λειτουργού του ΤΑΘΕ,
και τη βιντεοσκόπηση της πιο πάνω διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νο-
μοθεσίας από τους ιδιοκτήτες των σκαφών.  Το κόστος παραλαβής των λυμάτων, ανεξαρτήτως
όγκου, περιλαμβάνεται στα τέλη ελλιμενισμού που καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των σκα-
φών, ώστε να παρέχεται κίνητρο για συμμόρφωση.  Όπως πληροφορηθήκαμε, το ΤΑΘΕ, σε συνερ-
γασία με τις τοπικές Αρχές, μελετά το ενδεχόμενο εφαρμογής συστήματος απευθείας διοχέτευσης
των λυμάτων στο αποχετευτικό σύστημα των Δήμων Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας έτσι ώστε να
εξαλειφθεί το πρόσθετο κόστος παραλαβής των λυμάτων που επωμίζεται το Τμήμα.

Από διασταυρούμενο έλεγχο που διενεργήσαμε μεταξύ της κατάστασης ακτοπλοϊκών επιβατηγών
σκαφών και μικρών επιβατηγών σκαφών με έγκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας που εκδόθηκε από
το ΤΕΝ το 2013, και των καταλόγων ακτοπλοϊκών σκαφών που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά κατα-
φύγια Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των στα Αλιευτικά Καταφύγια, εντοπίσαμε  δύο  περιπτώσεις σκαφών για τα οποία εκδόθηκε μεν
πιστοποιητικό ασφαλείας και, σύμφωνα με την κατάσταση του ΤΕΝ, ελλιμενίζονταν στο αλιευτικό
καταφύγιο Αγίας Νάπας, τα οποία, ωστόσο, δεν περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη κατάσταση του
ΤΑΘΕ και δεν παρέδωσαν λύματα κατά το 2012 (τελευταίο έτος για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμα
συγκεντρωτικά στοιχεία ανά σκάφος).  Εντοπίστηκαν επίσης δύο περιπτώσεις σκαφών, τα οποία
παρέδωσαν λύματα στα αλιευτικά καταφύγια Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, χωρίς ωστόσο να ανα-
φέρονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στα Αλιευτικά Καταφύγια.  Για το ένα από αυτά τα
σκάφη είχε εκδοθεί, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΝ, πιστοποιητικό ασφαλείας για το 2012 αλλά όχι
για το 2013, ενώ το δεύτερο σκάφος δεν εξασφάλισε πιστοποιητικό ασφαλείας για κανένα από τα
δύο έτη.  

Επίσης, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στα Αλιευτικά Καταφύγια, τα δύο σκάφη
που ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας,  είναι μικρά σε μέγεθος και χρησιμοποι-
ούνται για τη μεταφορά δυτών, συνεπώς κρίθηκε ότι η ποσότητα λυμάτων που ενδεχομένως να
προκύπτουν από τα σκάφη αυτά είναι αμελητέα και η διευθέτηση συστήματος παραλαβής λυμά-
των ως οικονομικά ασύμφορη. Από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με το ΤΕΝ  προέκυψε ότι
στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας ελλιμενίζονται τρία σκάφη ακτοτουρισμού, τα στοιχεία των
οποίων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Διάρκεια

πλοών Αρ. επιβατών Αρ. πληρώματος Μέγεθος

α/α σύμφωνα με σύμφωνα με σύμφωνα με τις Σύνολο δεξαμενής

σκάφους πιστοποιητικά πιστοποιητικά διατάξεις του επιβαινό- λυμάτων βάσει

ασφαλείας ασφαλείας Νόμου ντων ΚΔΠ 278/2012

2013 2013 105(Ι)/2000 (λίτρα)

1 απεριόριστη 24 2 26 104

2 απεριόριστη 50 2 52 208

3 απεριόριστη 12 1 13 52

Σκάφη ακτοτουρισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας.

Αναφορικά με το σκάφος με α/α 3, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για φουσκωτό σκάφος χωρίς χώ-
ρους υγιεινής, στο οποίο εκ παραδρομής είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ασφαλείας για απεριόριστης
διάρκειας πλόες, σε αντίθεση με τον Κανονισμό 24 της ΚΔΠ 278/2012, ο οποίος ορίζει ότι «σκάφη
χωρίς αποχωρητήριο και νιπτήρα δύναται να εκτελούν πλόες 1 ½ ώρας».  Για το 2014 το ΤΕΝ προ-
έβη σε διόρθωση της παράβλεψης, και το σχετικό πιστοποιητικό ασφαλείας εκδόθηκε για μέγιστη
διάρκεια πλόων 1 ½ ώρας. 

Τα πιο πάνω ευρήματα καταδεικνύουν ότι, αφενός, οι ποσότητες λυμάτων που ενδεχομένως να
προκύπτουν από τα πιο πάνω σκάφη (εκτός του φουσκωτού) δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αμε-
λητέες και αφετέρου ότι το ΤΑΘΕ δεν ενημερώνεται σε όλες τις περιπτώσεις αναφορικά με τα
σκάφη ακτοτουρισμού που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια, με αποτέλεσμα να μην ασκεί-
ται οποιοσδήποτε έλεγχος αναφορικά με την κατάλληλη διάθεση των λυμάτων τους. Εισηγηθήκαμε
όπως, για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου, το ΤΑΘΕ προβαίνει ετησίως σε αντιπαραβολή
των στοιχείων ελλιμενισμού που κατέχει με τα στοιχεία που τηρεί το ΤΕΝ, έτσι ώστε να ελαχιστο-
ποιείται ο κίνδυνος μη ένταξης σκαφών, που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια, στο σύστημα
παραλαβής αποβλήτων.  Επίσης, δεν πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες σε σκάφη τα οποία δεν
διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας από το ΤΕΝ. 

Η Αν. Διευθύντρια του ΤΑΘΕ μας πληροφόρησε ότι έγιναν σχετικές διευθετήσεις ώστε τα δύο σκάφη
που ελλιμενίζονται στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας να παραδίδουν λύματα στην μαρίνα Λάρ-
νακας.

(ii) Ποσότητες λυμάτων που παραδίδονται από σκάφη. Βάσει της ηλεκτρονικής κατάστασης παρά-
δοσης ποσοτήτων λυμάτων που ετοιμάζεται από το ΤΑΘΕ, 13 σκάφη τα οποία, σύμφωνα με το Σχέ-
διο Διαχείρισης Αποβλήτων στα Αλιευτικά Καταφύγια, ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια
Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας, δεν φαίνεται να παρέδωσαν λύματα εντός του 2012.  Σύμφωνα με
στοιχεία του ΤΕΝ, τα τρία από αυτά είναι χωρητικότητας μέχρι 12 επιβατών, και ως εκ τούτου εμ-
πίπτουν στην κατηγορία των μικρών επιβατηγών σκαφών στα οποία επιτρέπονται πλόες σε από-
σταση πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή, όπου υπάρχει δυνατότητα απόρριψης
επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης MARPOL. Η αρ-
μόδια λειτουργός του ΤΑΘΕ μας ανέφερε ότι, οι περιπτώσεις μη παράδοσης λυμάτων  τυγχάνουν
διερεύνησης από το Τμήμα, ωστόσο οι λόγοι μη παράδοσης λυμάτων δεν τεκμηριώνονται.  Ειση-
γηθήκαμε όπως, για σκοπούς πληρέστερου ελέγχου, τα αποτελέσματα παρόμοιων διερευνήσεων
τεκμηριώνονται γραπτώς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο παράνομης απόρριψης
λυμάτων στη θάλασσα και επακόλουθης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(iii) Μέγεθος δεξαμενών κατακράτησης λυμάτων. Από έλεγχο των στοιχείων που τηρούνται στο ΤΕΝ,
αναφορικά με τα σκάφη ακτοτουρισμού που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια Αγίας Νάπας



και Παραλιμνίου, εντοπίσαμε επτά περιπτώσεις σκαφών, οι δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων των
οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ήταν μικρότερης χωρητικότητας από εκείνη που ορίζεται
από την ΚΔΠ 278/2012.

Το θέμα αναφέρθηκε στο ΤΕΝ το οποίο, μετά  από περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και επικοι-
νωνία με τους ιδιοκτήτες των σκαφών, πληροφόρησε την Υπηρεσία μας ότι τα πιο πάνω σκάφη
διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων, πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από εκείνου που ανα-
φερόταν στα στοιχεία που μας είχαν αρχικά δοθεί και που συνάδει με τις απαιτήσεις της νομοθε-
σίας.

Όπως προκύπτει, το ΤΕΝ αφενός δεν προέβη σε αντιπαραβολή των στοιχείων των σκαφών με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας, ώστε να διαπιστώσει εάν υπήρχε συμμόρφωση, και αφετέρου δεν διέ-
θετε επικαιροποιημένα στοιχεία, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο και παρακολούθηση της τή-
ρησης των προνοιών της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση των λυμάτων των σκαφών.
Εισηγηθήκαμε όπως θεσπιστεί μηχανισμός τακτικής ενημέρωσης των στοιχείων που τηρεί το ΤΕΝ,
ενδεχομένως με την υποβολή σχετικής δήλωσης από τους ιδιοκτήτες των σκαφών μετά από κάθε
τροποποίηση/αντικατάσταση δεξαμενής, εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Συναφώς ανα-
φέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 της ΚΔΠ 278/2012, ο κυβερνήτης ή ο ιδιοκτήτης του
σκάφους έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί γραπτώς την αρμόδια Αρχή δύο τουλάχιστον εβδομά-
δες πριν την έναρξη ευρείας κλίμακας επιδιορθώσεων, μετατροπών ή μετασκευών στο σκάφος,
ωστόσο, σύμφωνα με το ΤΕΝ, η αντικατάσταση δεξαμενών λυμάτων δεν εμπίπτει στην πιο πάνω
κατηγορία εργασιών. Ο Αν. Διευθυντής του ΤΕΝ μάς πληροφόρησε ότι, σε μερικές από τις πιο πάνω
περιπτώσεις, υπήρξε μεταγενέστερη εγκατάσταση μεγαλύτερων δεξαμενών, η οποία τεκμηριώ-
θηκε με έγγραφα και επιθεώρηση, χωρίς την αντίστοιχη διόρθωση στα μητρώα του ΤΕΝ, ή για την
οποία ο ιδιοκτήτης αμέλησε να ενημερώσει το ΤΕΝ.  Επισήμανε, ωστόσο, ότι οι περιπτώσεις αυτές
είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τον αριθμό σκαφών στη Λάρνακα, Αγία Νάπα και Παραλίμνι, ενώ
οι αλλαγές στις δεξαμενές έγιναν κυρίως τα τελευταία χρόνια, μετά την ισχύ της ΚΔΠ 278/2012.

(γ) Διαχείριση λυμάτων πλοίων στα λιμάνια.

(i) Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων. Η ΑΛΚ ετοιμάζει το Σχέδιο Παραλαβής
και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, το οποίο εγκρίνεται από το ΤΕΝ. Βάσει του υφιστάμενου Σχε-
δίου, η συλλογή και διάθεση των λυμάτων των πλοίων στα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας, διενερ-
γείται με βυτιοφόρα οχήματα αδειούχας ιδιωτικής εταιρείας συλλογής λυμάτων, με την οποία
προβαίνει σε απευθείας διευθέτηση ο ναυτικός πράκτορας του πλοίου,  που καταβάλλει και τα σχε-
τικά δικαιώματα. Στο Σχέδιο επισημαίνεται ότι η ΑΛΚ βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης του όλου
συστήματος, και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο καθορισμού έμμεσου δικαιώματος, το οποίο θα κα-
ταβάλλεται  από όλα τα πλοία, ανεξάρτητα αν θα παραδώσουν ή όχι λύματα, σε παρόμοια βάση
με το σύστημα παραλαβής πετρελαϊκών καταλοίπων.  Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται κίνητρο
στα πλοία να παραδώσουν τα απόβλητα τους στις ευκολίες υποδοχής αποβλήτων στα λιμάνια,
έτσι ώστε να αποφεύγεται η απόρριψή τους στη θάλασσα.

(ii) Πλοία που ελλιμενίζονται σε λιμάνια. Καθώς τα πλοία μεγάλου μεγέθους εμπίπτουν στις πρόνοιες
της Σύμβασης MARPOL, που επιτρέπουν την απόρριψη λυμάτων, επεξεργασμένων ή μη, στη θά-
λασσα, σε καθορισμένες αποστάσεις από την ακτογραμμή (πρακτική η οποία, σύμφωνα με τον
αρμόδιο λειτουργό της ΑΛΚ, εφαρμόζεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις), το σύστημα εποπτείας
της εφαρμογής του Σχεδίου σε αυτή την κατηγορία σκαφών δεν εξετάστηκε περαιτέρω.   

(iii) Σκάφη ακτοτουρισμού που ελλιμενίζονται σε λιμάνια. Σύμφωνα με την ΑΛΚ, τα λιμάνια υπό την
διαχείριση της Αρχής που φιλοξενούν σκάφη ακτοτουρισμού είναι τα λιμάνια Πάφου, Λατσιού και
το Παλιό Λιμάνι Λεμεσού.  Βάσει του Σχεδίου που περιγράφεται πιο πάνω, οι ιδιοκτήτες των σκα-
φών αυτών διευθετούν  την παράδοση των λυμάτων τους σε βυτιοφόρα και υποβάλλουν στην
ΑΛΚ τις  σχετικές αποδείξεις παράδοσης στις οποίες, ωστόσο, δεν καταγράφεται η ποσότητα λυ-
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μάτων που παραδίδεται.  Ως αποτέλεσμα, η Αρχή δεν είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό
έλεγχο ως προς την τήρηση, από μέρους των ιδιοκτητών των σκαφών, των διατάξεων της σχετικής
νομοθεσίας που απαγορεύει την απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα. 

Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω,  αναμένεται η τροποποίηση του Σχεδίου εντός του 2014, και
πέραν της εφαρμογής συστήματος  έμμεσης χρέωσης για τη διαχείριση των λυμάτων, θα σφραγι-
στούν οι αγωγοί εξόδου των λυμάτων προς τη θάλασσα και τα λύματα θα παραδίδονται στο απο-
χετευτικό σύστημα των Τοπικών Αρχών.

(δ) Διαχείριση λυμάτων σκαφών στις μαρίνες. Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα τρεις μαρίνες, μία κρα-
τική στη Λάρνακα, που τυγχάνει διαχείρισης από τον ΚΟΤ και δύο ιδιωτικές στη Λεμεσό.  Η εποπτεία
της διαχείρισης αποβλήτων των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών και στις τρεις μαρίνες έχει ανατεθεί
στην Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου ΕΕΒΤ.

(i) Μαρίνα Λάρνακας

• Σχέδιο Παραλαβής και Διακίνησης Αποβλήτων Μαρίνας Λάρνακας. Σύμφωνα με τους περί Ρυθ-
μίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμούς (ΚΔΠ 124/2009), τα σκάφη
που εκτελούν εκδρομές αναψυχής με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους, καταβάλλουν ειδικό δι-
καίωμα διαχείρισης αποβλήτων ύψους €51 μηνιαίως, ανεξαρτήτως των ποσοτήτων αποβλήτων
που παραδίδουν.

Ο ΚΟΤ έχει ετοιμάσει και εφαρμόζει το Σχέδιο Παραλαβής και Διακίνησης Αποβλήτων Μαρίνας
Λάρνακας 2011-2014, βάσει του οποίου λειτουργεί σταθμός αναρρόφησης λυμάτων για τα σκάφη
ακτοτουρισμού που ελλιμενίζονται στη μαρίνα.  Η λειτουργία του σταθμού ανατέθηκε από τον
ΚΟΤ, μετά από διαγωνισμό προσφορών, σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία τηρεί μητρώο των ποσοτή-
των λυμάτων που παραδίδονται από τα σκάφη.  Το μητρώο παραδίδεται περιοδικά, για επιθεώ-
ρηση, στον υπεύθυνο της μαρίνας, ο οποίος διερευνά περιπτώσεις μηδενικών ή ασυνήθιστα
μικρών ποσοτήτων και διενεργεί προς τον σκοπό αυτό επιθεωρήσεις των σκαφών, όπου ενδείκνυ-
ται.  Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕΒΤ διενεργεί επιθεωρήσεις του μητρώου δύο
φορές ετησίως κατά τη θερινή περίοδο, κατά τις οποίες, σε περίπτωση υπόνοιας μη παράδοσης
λυμάτων από σκάφη, υπολογίζεται η μέγιστη ποσότητα λυμάτων που αναμένεται να είχε παραχθεί
σύμφωνα με τον μέγιστο αριθμό επιβατών και τον αριθμό πλοίων που διενήργησαν τα σκάφη κατά
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Όπως μας αναφέρθηκε, μόνο σε περίπτωση τέτοιας υπόνοιας,
η ποσότητα αυτή θα συγκριθεί με τη χωρητικότητα της δεξαμενής λυμάτων του σκάφους και το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των παραδόσεων λυμάτων από τα σκάφη στις εγκατα-
στάσεις της μαρίνας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία ποσότητα λυμάτων δεν καταλήγει στη
θάλασσα.  Σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας, μέχρι σήμερα δεν έχουν
παρουσιαστεί τέτοιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα η διενέργεια της πιο πάνω αντιπαραβολής πο-
σοτήτων να μην έχει καταστεί δυνατό να τεκμηριωθεί κατά τον έλεγχό μας.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ αναγνώρισε ότι, παρά το γεγονός ότι στη μαρίνα Λάρνακας διενερ-
γείται σχετικός έλεγχος ιχνηλάτησης των λυμάτων, ο εν λόγω έλεγχος χρήζει βελτίωσης.  Τόνισε,
ωστόσο, ότι η μαρίνα Λάρνακας δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο απόρριψης λυμάτων εκτός της
μαρίνας.

Βάσει της ΚΔΠ 278/2012, στα μικρά επιβατηγά σκάφη (δηλαδή σκάφη που εκτελούν πλόες σε πε-
ριοχές πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας, μεταφέροντας μέχρι 12 επιβάτες) δεν τίθεται
περιορισμός στην απόσταση απομάκρυνσης σκάφους από την ακτογραμμή.  Σύμφωνα με τον
υπεύθυνο της μαρίνας Λάρνακας, τα σκάφη χωρητικότητας κάτω των 12 επιβατών που ελλιμενί-
ζονται στη μαρίνα δεν υποχρεούνται να παραδίδουν τα λύματα στον σταθμό, αλλά στις περιπτώ-
σεις αυτές εφαρμόζεται ο σχετικός Κανονισμός της Σύμβασης MARPOL σχετικά με την απόρριψη
διασπασμένων λυμάτων σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή και,
πέραν των περιπολιών από τη λιμενική αστυνομία, δεν φαίνεται να ασκείται περαιτέρω έλεγχος
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σχετικά με αυτό το θέμα.  Εισηγηθήκαμε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας συστήματος
παρακολούθησης όλων των σκαφών, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, σχετικά με το θέμα αυτό, εν-
δεχομένως με την υποβολή έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης από τους ιδιοκτήτες/χειριστές των
σκαφών αναφορικά με τον τρόπο απόρριψης των λυμάτων, η οποία να περιέχει πληροφορίες σχε-
τικά με τον χρόνο, τοποθεσία (με τον καθορισμό συντεταγμένων) και τρόπο απόρριψης, καθώς
και τις σχετικές ποσότητες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ επισήμανε ότι η πιο πάνω εισήγηση δεν σχετίζεται με τη νομοθεσία
για τη λειτουργία και διαχείριση των μαρίνων από τη στιγμή που τα λύματα απορρίπτονται εκτός
της μαρίνας.  Εξέφρασε, ωστόσο, την άποψη ότι, ακόμη και στην περίπτωση εγκαθίδρυσης επο-
πτικής Αρχής, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τεκμηριώνεται ο τρόπος απόρριψης των λυμάτων.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ μας πληροφόρησε ότι, λαμβανομένων υπόψη των θετικών σχο-
λίων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) σε σχετική έκθεσή του
ημερ. 8.4.2009, αναφορικά με την εναρμόνιση των μαρίνων της Κύπρου με την κοινοτική νομοθε-
σία, η πιο πάνω εισήγηση κρίνεται υπερβολική.  Εξέφρασε την άποψη ότι η εφαρμογή άλλων βελ-
τιώσεων που εμπεριέχουν χαμηλότερο κόστος/προσπάθεια, όπως η αύξηση ελέγχων, από το ΤΕΝ,
σε σκάφη αναψυχής εν πλω εντός της ζώνης τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή, θα μπορούσε
να επιφέρει καλύτερο αποτέλεσμα.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη η υπο-
βολή εισήγησης για μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΥΕΕΒΤ στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

• Περίπτωση σκάφους που είναι μόνιμα ελλιμενισμένο στη μαρίνα και χρησιμοποιείται ως κα-

φετέρια. Στη μαρίνα Λάρνακας βρίσκεται μόνιμα ελλιμενισμένο σκάφος αναψυχής το οποίο λει-
τουργεί ως καφετέρια, και το οποίο, σύμφωνα με το ημερολόγιο του διαχειριστή του συστήματος
αναρρόφησης των λυμάτων, δεν χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της μαρίνας για παράδοση των
λυμάτων που κατακρατούνται στις δεξαμενές του.  Ο Υπεύθυνος της μαρίνας, με επιστολές του
ημερ. 19.9.2011, 19.6.2012, 30.9.2013 και 25.11.2013, ζήτησε επανειλημμένα ενημέρωση από την
ιδιοκτήτρια εταιρεία σχετικά με το θέμα, χωρίς, ωστόσο, ανταπόκριση.  Μετά από σχετική επιθεώ-
ρηση που διενεργήθηκε από λειτουργούς του ΥΕΕΒΤ στις 12.9.2012, ο ΚΟΤ, με επιστολή του ημερ.
25.10.2012, προώθησε το θέμα στο ΤΕΝ παρόλο που, βάσει της νομοθεσίας, αρμόδια Αρχή ανα-
φορικά με τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων από τα σκάφη στις μαρίνες είναι ο Υπουργός
ΕΕΒΤ.  Έκτοτε έχει παρέλθει πέραν του ενός έτους, ωστόσο το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε
εκκρεμότητα.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ επισήμανε ότι ενώ υπήρχε υπόνοια για μη παράδοση λυμάτων
του σκάφους στις εγκαταστάσεις υποδοχής, κάτι τέτοιο δεν τεκμηριώθηκε πέραν πάσας λογικής
αμφιβολίας, καθώς ο διαχειριστής του συστήματος αναρρόφησης λυμάτων δήλωσε, κατά τη διε-
ρεύνηση, ότι το σκάφος είχε παραδώσει λύματα, τα οποία δεν καταγράφηκαν στο μητρώο εκ πα-
ραδρομής.  Επίσης, μας πληροφόρησε ότι ο διαχειριστής του συστήματος έχει αντικατασταθεί.

(ii) Ιδιωτικές μαρίνες στη Λεμεσό. Στις μαρίνες αυτές εφαρμόζεται επίσης τριετές Σχέδιο Παραλαβής
και Διακίνησης Αποβλήτων.  Λόγω του ότι η μία από της δύο μαρίνες τέθηκε σε λειτουργία πρό-
σφατα, η εφαρμογή του Σχεδίου εξετάστηκε μόνο για τη μία μαρίνα.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο λειτουργό της Υπηρεσίας Ενέργειας, στη μαρίνα ελλιμενίζονται μόνο
σκάφη αναψυχής και όχι σκάφη ακτοτουρισμού.  Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, βάσει της σχετι-
κής νομοθεσίας, τα σκάφη αυτά μπορούν να εκτελούν πλόες πέραν των τριών ναυτικών μιλίων
από την ακτή και ως αποτέλεσμα θεωρείται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύμβασης MARPOL
για απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα σε απόσταση πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή.  

Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Σχέδιο Παραλαβής και Διακίνησης Αποβλήτων καθορίζεται η χρήση
μίας τροχήλατης αντλίας αναρρόφησης λυμάτων σκαφών με πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας
230 λίτρων.  Το τέλος παραλαβής λυμάτων, το οποίο καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες, ανέρχεται
στα €0,34/λίτρο.  Ο αρμόδιος λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας, μας πληροφόρησε ότι οι πο-
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σότητες λυμάτων που συλλέγονται με τον πιο πάνω μηχανισμό είναι αμελητέες, καθώς η πλειοψη-
φία των ιδιοκτητών σκαφών χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις υγιεινής της μαρίνας.  Επισημαίνεται
ότι, βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δεν υποχρεούνται να είναι
εξοπλισμένα με χώρους υγιεινής και δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων.

(ε) Σκάφη που προσδένουν σε αποβάθρες. Η κατασκευή αποβαθρών ρυθμίζεται νομοθετικά από τον
περί Αποβαθρών Νόμο (Κεφ. 78), βάσει του οποίου αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση κατασκευής
οποιασδήποτε αποβάθρας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών.  Ωστόσο η λειτουργία και διαχείριση των
αποβαθρών,  η οποία στην πράξη διενεργείται από τον ιδιοκτήτη τους, δεν διέπεται από νομοθετική
ρύθμιση.  Συνεπώς η διαχείριση των αποβλήτων των σκαφών που προσδένουν σε αυτές δεν κατέστη
δυνατό να ελεγχθεί.

Η μοναδική αποβάθρα που τελεί υπό την κυριότητα της κυβέρνησης έχει κατασκευαστεί πρόσφατα
στον κόλπο του Πρωταρά στο Παραλίμνι και η διαχείρισή της γίνεται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών
και Έργων.  Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΕΝ, στην αποβάθρα αυτή προσδένουν σήμερα επτά ακτοπλοϊκά
επιβατηγά σκάφη.  Σύμφωνα με την αρμόδια λειτουργό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τα
σκάφη που προσδένουν στην αποβάθρα δεν καταβάλλουν σήμερα οποιοδήποτε τέλος/δικαίωμα για
χρήση της αποβάθρας.  Διαπιστώθηκε επίσης ότι η διαχείριση των αποβλήτων και λυμάτων των σκα-
φών αυτών, καθώς και αριθμού σκαφών που αγκυροβολούν στην περιοχή «Νησιά» στο Παραλίμνι,
όπου δεν λειτουργεί οργανωμένος χώρος ελλιμενισμού, δεν φαίνεται να παρακολουθείται από κανένα
φορέα, με ενδεχόμενο κίνδυνο την πρόκληση ρύπανσης στη θάλασσα και καταστροφής του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.  Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΑΘΕ, πέντε από τα σκάφη τα οποία προσ-
δένουν στην αποβάθρα στον κόλπο του Πρωταρά έχουν ως χώρο συνήθους ελλιμενισμού τα αλιευτικά
καταφύγια Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας και παραδίδουν τα λύματά τους σε αυτά.  

Όπως πληροφορηθήκαμε, για σκοπούς ρύθμισης του θέματος καταβολής τελών και διαχείρισης των
αποβλήτων των σκαφών, βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία σχετικού νομικού πλαισίου από το Υπουρ-
γείο Συγκοινωνιών και Έργων, για ανάθεση της αποβάθρας σε διαχειριστή. Ζητήσαμε από το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων όπως πληροφορήσει την Υπηρεσία μας σχετικά με την πρόοδο στην ετοιμα-
σία των Κανονισμών, καθώς και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

Αναφορικά με τα σκάφη που αγκυροβολούν στην περιοχή «Νησιά», ο  Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασε την άποψη ότι τα σκάφη μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς
να προκαλούν ρύπανση από τη στιγμή που εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν διευθετή-
σεις για την παράδοση των αποβλήτων τους.  Επισήμανε επίσης ότι διενεργούνται επιθεωρήσεις και
περιπολίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καταγγελία για απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα.  Ανα-
φορικά με τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, εξέφρασε την άποψη ότι είναι αδύνατο το κράτος να προχω-
ρήσει σε ρυθμίσεις, επισημαίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα ενίσχυσης του συστήματος επιτήρησης
των σκαφών αυτών με τη συμβολή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας ή άλλης Υπηρεσίας που
διαθέτει πλωτά μέσα.

(στ) Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση των λυμάτων των σκαφών. Το θέμα της
διαχείρισης των λυμάτων των σκαφών αναψυχής τυγχάνει χειρισμού από αριθμό φορέων (ΥΕΕΒΤ,
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ΤΑΘΕ, ΤΕΝ, Υπηρεσία Ενέργειας, ΑΛΚ και ΚΟΤ), χωρίς να έχει κα-
θοριστεί κεντρικός συντονιστικός φορέας.  Θεωρούμε ότι ο συντονισμός όλων των πιο πάνω αρμόδιων
φορέων σε σχέση με τη διαχείριση λυμάτων/αποβλήτων των σκαφών που ελλιμενίζονται σε χώρους
υπό τη δικαιοδοσία τους, μέσω του καθορισμού μίας συντονιστικής Αρχής, θα διασφαλίσει την πλη-
ρέστερη παρακολούθηση της πλειονότητας των σκαφών που διακινούνται στις ακτές της Κύπρου και
θα συμβάλει στην αποτροπή της ρύπανσης της θάλασσας από αυτά.  

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ επισήμανε ότι η μαρίνα Λάρνακας έχει άριστη συνεργασία με τους αρ-
μόδιους φορείς για τη διαχείριση των λυμάτων των σκαφών.  Ο Γενικός Διευθυντής του ΥΕΕΒΤ τόνισε
επίσης την επικοινωνία και συνεργασία των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση διαπίστωσης προβλη-
μάτων, ενώ επισήμανε το γεγονός ότι η διαχείριση των λυμάτων διέπεται από κοινές νομοθεσίες και
κανονισμούς. Εντούτοις, η Αν. Γενική Διευθύντρια της ΑΛΚ συμφώνησε με την πιο πάνω τοποθέτησή
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μας και απέδωσε την έλλειψη συντονισμού στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων σε σχέση με τα λιμά-
νια που διαχειρίζεται κάθε φορέας.  Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων
εξέφρασε την άποψη ότι οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων είναι απόλυτα ξεκάθαρες και
διακριτές και ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης, και ως εκ τούτου οποι-
αδήποτε αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου και του ενιαίου φορέα, δεν θα επιφέρει βελτιώσεις.

Επιπρόσθετα, εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο καταρτισμού  ομοιόμορφων, κατά το δυ-
νατό, σχεδίων διαχείρισης, τα οποία θα επιτρέπουν κοινές υποδομές ή ενιαίες συμβάσεις αγοράς υπη-
ρεσιών, όπου ενδείκνυται, με ενδεχομένως πιο συμφέροντες όρους λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας
του συνόλου των εργασιών και των μεγαλύτερων συσσωρευτικά ποσοτήτων λυμάτων ή αποβλήτων.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασε την άποψη ότι ο καταρτισμός
ενιαίων ή ομοιόμορφων σχεδίων διαχείρισης δεν είναι εφικτός, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώ-
σεων των επιμέρους φορέων, των ιδιαιτεροτήτων των σκαφών που ελλιμενίζονται στους διάφορους
τύπους λιμενικών εγκαταστάσεων και των διαφορών στο κόστος παραλαβής/διαχείρισης και του τρό-
που ανάκτησης αυτού.

Στην περίπτωση αποτελεσματικής εφαρμογής, εντός του 2014, του συστήματος απευθείας διοχέτευσης
λυμάτων σκαφών στα τοπικά αποχετευτικά δίκτυα στα λιμάνια Πάφου και Λατσιού, εισηγηθήκαμε όπως
το ενδεχόμενο υιοθέτησής του μελετηθεί για εφαρμογή, πέραν των αλιευτικών καταφυγίων, που εξε-
τάζεται από το ΤΑΘΕ, και από το ΥΕΕΒΤ σε σχέση με τις μαρίνες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΤ χαρακτήρισε ως ενδιαφέρουσα την πιο πάνω εισήγηση, ωστόσο επισή-
μανε ότι θα πρέπει να εξεταστεί πρωτίστως εάν προκύπτει οποιοδήποτε απαγορευτικό οικονομικό
κόστος.
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6   Θέματα γενικής διαχείρισης των παραλιών
6.1   Καθορισμός περιοχών λουομένων και περιοχών νερών κολύμβησης.

Βάσει του ορισμού που δίδεται στο άρθρο 1(3) της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και στον Νόμο 57(Ι)/2008, «νερά
κολύμβησης σημαίνει κάθε περιοχή επιφανειακών υδάτων όπου κολυμπά μεγάλος αριθμός ατόμων και
όπου δεν επιβάλλεται μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή εκδίδεται μόνιμη σύσταση κατά της κολύμ-
βησης».  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 57(Ι)/2008, το Τμήμα Περιβάλλοντος προσδιορίζει ετησίως
όλα τα νερά κολύμβησης, βάσει του αριθμού λουομένων που αναμένεται στις περιοχές αυτές.  

Επίσης, βάσει των διατάξεων του περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμου του 1968 (Νόμος
72/1968), ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων εκδίδει ετησίως το περί Προστασίας των Λουομένων στη
Θάλασσα Διάταγμα, με το οποίο κηρύσσει περιοχές ως επιφυλαχθείσες αποκλειστικά για λουόμενους στη
θάλασσα, οι οποίες καθορίζονται επιτόπου με πινακίδες πάνω στην παραλία και με σημαντήρες μέσα στη
θάλασσα.

Διαπιστώθηκε ότι ο καθορισμός των περιοχών λουομένων δεν βασίζεται στις καθορισθείσες περιοχές νερών
κολύμβησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι περιοχές νερών κολύμβησης έχουν καθοριστεί και ως πε-
ριοχές λουομένων.  Ως αποτέλεσμα, παραλίες στις οποίες αναμένεται μεγάλος αριθμός λουομένων δεν
έχουν κηρυχθεί από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ως περιοχές λουομένων βάσει των διατάξεων
του Νόμου 72/1968, με αποτέλεσμα να μην έχουν τοποθετηθεί σε αυτές σημαντήρες για την ασφάλεια των
λουομένων.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ΚΔΠ 189/2013, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και
Έργων κατέταξε 103 συνολικά περιοχές ως περιοχές λουομένων, βάσει του Νόμου 72/1968 (όσες και για το
2012) ενώ οι  περιοχές νερών κολύμβησης που ορίστηκαν από τον Υπουργό ΓΦΠΠ για το 2012 και 2013,
ανήλθαν σε 112.  Επισημαίνεται ότι το Διάταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και ο κατάλογος
περιοχών νερών κολύμβησης του Υπουργείου ΓΦΠΠ παρουσιάζουν τις περιοχές με διαφορετικά τοπωνύμια,
με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η αντιστοιχία των δύο καταστάσεων.  

Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα πρέπει, κατά τον καθορισμό των περιοχών λουο-
μένων, να διασφαλίζει ότι σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι περιοχές νερών κολύμβησης, ώστε το πιο πάνω
πρόβλημα να εκλείψει.  Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασε την
άποψη ότι μία από κοινού προσπάθεια των δύο Υπουργείων και η χρήση των επίσημων τοπωνυμίων, θα
επιφέρει σύγκλιση στον καθορισμό των περιοχών.  Τόνισε επίσης τη σημασία καθορισμού της κολυμβητικής
περιόδου (βλ. Κεφάλαιο 6.1), σε σχέση με την περίοδο ισχύος του αναφερόμενου Διατάγματος.

Κύριες επισημάνσεις

Οι καθορισμένες "περιοχές λουομένων" δεν συ-

νάδουν απόλυτα με τις "περιοχές νερών κολύμ-

βησης", με αποτέλεσμα, σε παραλίες στις οποίες

αναμένεται μεγάλος αριθμός λουομένων να μην

έχουν τοποθετηθεί σημαντήρες για την ασφά-

λειά τους.

Εισηγήσεις

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων θα πρέ-

πει, κατά τον καθορισμό των περιοχών λουομέ-

νων, να διασφαλίζει ότι σε αυτές περιλαμ-

βάνονται όλες οι περιοχές νερών κολύμβησης,

όπως καθορίζονται από το Υπουργείο ΓΦΠΠ.
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6.2   Πρόγραμμα CAMP-Cyprus.

Με σκοπό την εφαρμογή στην Κύπρο της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, το Τμήμα Περιβάλλοντος,
σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Δράσεων Προτεραιότητας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης,
του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (MAP-UNEP), εφάρμοσε το Πρόγραμμα Διαχεί-
ρισης Παράκτιων Περιοχών CAMP-Cyprus, ως την εθνική στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
των Παράκτιων Ζωνών για την περίοδο 2006-2008.

Ο στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών που εμπλέ-
κονται και επηρεάζουν τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Ο στόχος αυτός προωθήθηκε μέσα από έξι
δραστηριότητες που αφορούν μεθοδολογίες και εργαλεία όπως η ενοποιημένη διαχείριση παράκτιων
ζωνών, η αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας, η στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση, τα οικονομικά
εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης και διαχείρισης, η περιβαλλοντική ενημέρωση και δημόσια συμμετοχή
και θέματα βιοποικιλότητας. 

Η τελική έκθεση του Προγράμματος ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2008 και περιλαμβάνει εισηγήσεις όπως:

• Την υιοθέτηση και εφαρμογή του προτεινόμενου Στρατηγικού Πλαισίου για την Ολοκληρωμένη Δια-
χείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΣΠΟΔΠΖ) στα πλαίσια του Σχεδίου για τη Νήσο, έτσι ώστε να καθοδη-
γείται μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης παράκτιων περιοχών.

• Την χρήση μεθόδων, από τους εμπλεκόμενους φορείς, για βελτίωση της περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης και την ενίσχυση ενός κοινού οράματος βιωσιμότητας στους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή μίας Στρατηγικής Παράκτιας και Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας στην Κύπρο,
ως μέρος του ΣΠΟΔΠΖ.

• Ενσωμάτωση της διαδικασίας SEA στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού.

• Ενσωμάτωση του εργαλείου CCA στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού και σε πολιτικές/στρατηγι-
κές για τον τουρισμό.

• Ενσωμάτωση των εργαλείων Περιβαλλοντικής Οικονομίας (Αποτίμηση Πόρων και Οικονομικά Εργαλεία)
στη διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού, τα μέτρα του τουρισμού και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στην έκθεση του Προγράμματος γίνεται επίσης εισήγηση για την διενέργεια περαιτέρω δραστηριοτήτων
για την ανάπτυξη στρατηγικής για τοπική ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στην διαδικασία σχεδιασμού
και περιβαλλοντικής διαχείρισης, την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προστασίας των ακτών
με τοπική έμφαση, και τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης για την δημιουργία του ΣΠΟΔΠΖ.

Τα αποτελέσματα και οι εισηγήσεις του Προγράμματος δεν υλοποιήθηκαν έκτοτε, λόγω δημοσιονομικών
περιορισμών που δεν επέτρεπαν την συμπερίληψη των σχετικών δραστηριοτήτων στον ετήσιο προϋπο-

Κύριες επισημάνσεις

Δεν έχει καθοριστεί ενιαία εθνική στρατηγική για

τη διαχείριση των παραλιών στην Κύπρο. Με

σκοπό την κατάρτιση προγράμματος ολοκληρω-

μένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, το

Τμήμα Περιβάλλοντος εφάρμοσε το Πρόγραμμα

Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών CAMP-Cyprus,

ως την εθνική στρατηγική για την Ολοκληρω-

μένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών. Οι ειση-

γήσεις του προγράμματος δεν εφαρμόστηκαν

λόγω δημοσιονομικών περιορισμών.

Εισηγήσεις

Προώθηση, το συντομότερο, ενεργειών για τον

καθορισμό της, με σκοπό την διαμόρφωση μιας

αειφόρου πολιτικής διαχείρισης των ακτών,

σύμφωνα με τις εισηγήσεις του προγράμματος

CAMP – Cyprus.
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Κύρια επισήμανση

λογισμό του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ως αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σήμερα μια ενιαία Στρατηγική για τη
Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Κύπρου.

6.3   Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου.

Παρά το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της

Μεσογείου έχει κυρωθεί από την ΕΕ, η Κύπρος δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κύρωσή του, λόγω

ασυμβατότητας των διατάξεών του με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο σε σχέση με την

έκταση απαγόρευσης ανέγερσης οικοδομών.

Το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου είναι μέρος της
Σύμβασης της Βαρκελώνης και έχει ως στόχο τη διατήρηση των παράκτιων φυσικών οικοτόπων και οικο-
συστημάτων. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, «ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών» σημαίνει τη δυ-
ναμική διαδικασία για την αειφόρο διαχείριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την
ευπαθή φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, την ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και
χρήσεων, των αλληλεπιδράσεων, τον θαλάσσιο προσανατολισμό ορισμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων
και της επίδρασής τους, τόσο στο θαλάσσιο, όσο και στο χερσαίο τμήμα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρω-
τοκόλλου, η περιοχή εφαρμογής του οριοθετείται από το θαλάσσιο όριο των παράκτιων ζωνών, δηλαδή
είναι το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων των μερών του Πρωτοκόλλου και το χερσαίο όριο των παρά-
κτιων ζωνών, το οποίο είναι το όριο των ανάλογων παράκτιων μονάδων, όπως αυτές έχουν οριστεί από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

Μέχρι σήμερα το Πρωτόκολλο έχει υπογραφεί από 15 συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης, περιλαμβανο-
μένης της ΕΕ (με Αποφάσεις του Συμβουλίου για την υπογραφή και κύρωση του Πρωτοκόλλου ημερ.
4.12.2008 και 13.9.2010, αντίστοιχα), και τέθηκε σε ισχύ στις 24.3.2011. Η Κύπρος είναι η μόνη μεσογειακή
χώρα μέλος της ΕΕ η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει στην κύρωση του Πρωτοκόλλου, κυρίως
λόγω της ανησυχίας που εξέφρασε το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου,
το οποίο προβλέπει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 100 μέτρων από την υψηλό-
τερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, εκτός υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όπως αναφέρουμε και πιο πάνω, σύμ-
φωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, «παραλία» περιλαμβάνει εδάφη εντός απόστασης όχι
μεγαλύτερης των 100 υαρδών (91,44 μέτρα) από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας, στην
οποία καμία οικοδομή δεν θα ανεγείρεται, εκτός και αν ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον και χορηγηθεί έγ-
κριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως προκύπτει, το Πρωτόκολλο καθορίζει ως «ζώνη προστασίας»
ζώνη 100 μέτρων, ενώ η υφιστάμενη εθνική νομοθεσία επιτρέπει τον καθορισμό της σε πολύ μικρότερη
απόσταση, αφού θέτει μόνο το μέγιστο όριο απόστασής της από τη στάθμη του νερού.

Σε επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας ημερ. 8.1.2008 προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ, επι-
σημαίνεται ότι, οι εξαιρέσεις που καλύπτονται στο άρθρο 8(2)(β) του Πρωτοκόλλου, δεν περιλαμβάνουν
έργα ιδιωτικού συμφέροντος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου,
βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Αναφέρεται επίσης ότι δεν φαίνεται να ενδείκνυται η μη υπογραφή του Πρω-
τοκόλλου από τη Δημοκρατία, εάν αυτό υπογραφεί από τις υπόλοιπες χώρες, σημειώνεται ωστόσο, ότι το
θέμα, εκτός από νομικό, είναι και θέμα κυβερνητικής πολιτικής και συστήνεται η συζήτησή του με τα Υπουρ-
γεία Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Το θέμα τέθηκε εκ νέου ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με επιστολή του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος ημερ. 7.6.2011 και η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της ημερ. 28.12.2011 προς τη Γενική Διευ-
θύντρια του Υπουργείου ΓΦΠΠ, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, «οι συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τόσο τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσο και τα
κράτη μέλη», και ως εκ τούτου η κύρωση του Πρωτοκόλλου από την ΕΕ φαίνεται να δημιουργεί νομικές
υποχρεώσεις για την Κύπρο.

Σε σχετική επιστολή του ημερ. 30.4.2013, το Υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει την άποψη ότι, το περιεχόμενο
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του προσχεδίου Πρότασης για την Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών, είναι ορθότερο των προνοιών του Πρωτοκόλλου και
κατά συνέπεια, στον βαθμό που οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο
θέμα, καλύπτονται από την υιοθέτηση της μελλοντικής Οδηγίας, θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμη η προώθηση
της κύρωσης του Πρωτοκόλλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Τμήμα Περιβάλλοντος, με επιστολή του ημερ. 27.5.2013, ζήτησε γνω-
μάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα για το κατά πόσον η υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να κυ-
ρώσει το Πρωτόκολλο παραμένει. Η Νομική Υπηρεσία, σε απάντησή της ημερ. 4.7.2013 επισήμανε ότι η
θέση της σχετικά με το θέμα παραμένει σταθερή και σύμφωνη με τη γνωμάτευση ημερ. 28.12.2011. Ως απο-
τέλεσμα, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε με την ετοιμασία νομοσχεδίου για την κύρωση του Πρωτο-
κόλλου, το οποίο προώθησε στις 11.3.2014, μέσω της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου ΓΦΠΠ, στον
Γενικό Εισαγγελέα για τον απαιτούμενο νομοτεχνικό έλεγχο.

6.4   Διάβρωση των ακτών και θαλάσσια έργα.

Σκοπός ελέγχου: Η καταγραφή της έκτασης του προβλήματος της διάβρωσης στις ακτές της Κύπρου και η
αξιολόγηση και των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.

Κύριες επισημάνσεις

Κατά την περίοδο 1963-2008, οι ακτές της Κύ-

πρου υπέστηκαν διάβρωση συνολικής έκτασης

2,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, λόγω ανθρωπο-

γενών επεμβάσεων και φυσικών φαινομένων.

Ωστόσο, δεν έχει διενεργηθεί μελέτη αξιολόγη-

σης κινδύνου σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές

της Κύπρου που εκτίθενται στα φαινόμενα της

διάβρωσης και της βύθισης.

Παρατηρείται κενό στη νομοθεσία αναφορικά με

την αδειοδότηση των δημοσίων έργων προστα-

σίας της ακτογραμμής, αφού αυτά εξαιρούνται

από τις διατάξεις αρκετών σχετικών νομοθετη-

μάτων.

Το ΤΔΕ δεν προέβη σε αξιολόγηση των παράνο-

μων έργων θωράκισης των ακτών που εντοπί-

στηκαν, με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες

ετοιμάστηκαν μελέτες προστασίας των ακτών. 

Η κατασκευή υδατοφρακτών ελαχιστοποιεί την

μεταφορά ιζημάτων προς τη θάλασσα από πο-

ταμούς, συντείνοντας στο φαινόμενο της διά-

βρωσης των ακτών. 

Δεν ετοιμάζονται εκθέσεις αξιολόγησης της απο-

τελεσματικότητας των έργων προστασίας της

ακτής που κατασκευάστηκαν.

Εισηγήσεις

Εισηγηθήκαμε όπως διενεργηθεί σχετική μελέτη

αξιολόγησης της ευπάθειας των ακτών της Κύ-

πρου στα φαινόμενα της διάβρωσης και της βύ-

θισης.

Εισηγηθήκαμε την προώθηση διαδικασιών θέ-

σπισης νομικού πλαισίου που να διέπει την αδει-

οδότηση δημοσίων έργων προστασίας των

ακτών.

Εισηγηθήκαμε όπως το ΤΔΕ προβεί σε αξιολό-

γηση των επιπτώσεων όλων των καταγραφέν-

των παράνομων έργων θωράκισης των ακτών,

με στόχο τη λήψη αποφάσεων για αδειοδότηση

ή κατεδάφισή τους, όπου ενδείκνυται.

Εισηγηθήκαμε όπως, το ΤΔΕ σε συνεργασία με το

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μελετήσουν την

προτεινόμενη λύση κατασκευής προ-φραγμά-

των για την παγίδευση ιζημάτων ανάντη των κυ-

ρίων φραγμάτων και τη χρήση των κατάλληλων

ιζημάτων για τροφοδοσία των παραλιών.

Για σκοπούς τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της

αποτελεσματικότητας των έργων προστασίας

των ακτών, εισηγηθήκαμε τη συστηματική τους

παρακολούθηση και καταγραφή των σχετικών

ευρημάτων.



6.4.1   Ορισμός και αιτίες.

Σε μελέτη που ετοιμάστηκε από το ΤΚΧ τον Σεπτέμβριο του 2012, με τίτλο «Μεταβολή των Ακτών της Κύ-
πρου από το 1963 ως το 2008», η διάβρωση ορίζεται ως η «αφαίρεση υλικού από το παραλιακό μέτωπο»,
η οποία «κατά κύριο λόγο, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, γίνεται με φυσικό τρόπο».  Οι παράκτιες ζώνες εκτί-
θενται στα φαινόμενα διάβρωσης που προκαλούνται από την δράση των κυμάτων και επιδεινώνονται από
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Οι φυσικές αυτές διαδικασίες, οι οποίες επηρεάζουν ειδικότερα αμ-
μώδεις παράκτιες περιοχές χαμηλού υψόμετρου, ενισχύονται από ακραία φαινόμενα και καταιγίδες οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν θαλάσσιες πλημμύρες.2

Σύμφωνα με τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων του Τμή-
ματος Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ), τα προβλήματα διά-
βρωσης που παρατηρούνται από τη δεκαετία του
1980 στην Κύπρο οφείλονται κυρίως σε ανθρωπο-
γενείς επεμβάσεις, όπως οι λατομεύσεις παράκτιου
υλικού, η κατασκευή φραγμάτων, η ανεξέλεγκτη
εκτέλεση μη αδειοδοτημένων θαλάσσιων έργων
από ιδιώτες (π.χ. πρόβολοι, κατασκευές πάνω ή
κοντά στην ακτογραμμή) και η ραγδαία ανάπτυξη
της παράκτιας ζώνης. Το πρόβλημα επιδεινώνεται
με τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και τη
συνεπακόλουθη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Σύμφωνα με την έκθεση «Περιφερειακές Πολιτικές
και Παράκτιες Διοικητικές Πρακτικές»,3 η οποία
ετοιμάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος COAS-
TANCE, στην Κύπρο, η εξόρυξη άμμου και χαλικιού
από τις ακτές επιτρεπόταν μέχρι την απαγόρευσή

της διά Νόμου στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με αποτέλεσμα να εκτιμάται, από την Υπηρεσία Μεταλ-
λείων, ότι, κατά την περίοδο 1955-1970, εξορύχθηκε υλικό συνολικού όγκου 300.000 κυβικών μέτρων, γε-
γονός το οποίο θεωρείται ως ο σημαντικότερος λόγος για τη διάβρωση των παραλιών. Σύμφωνα με το ΤΔΕ,
παρά την απαγόρευση της εξόρυξης υλικού από τις παραλίες, η διάβρωση των ακτών συνεχίστηκε και μετά
την απαγόρευσή της, λόγω της κατασκευής μεγάλου αριθμού φραγμάτων (με επιπτώσεις που περιγράφον-
ται εκτενέστερα παρακάτω), καθώς και λόγω των χαλαρώσεων που δόθηκαν για την ενθάρρυνση της οικο-
νομικής ανάπτυξης μετά την τουρκική εισβολή.

6.4.2   Έκταση φαινομένου στην Κύπρο

Δεν έχει διενεργηθεί μελέτη αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με τις παράκτιες περιοχές της Κύπρου που
εκτίθενται στα φαινόμενα της διάβρωσης και της βύθισης, σε σχέση με την αναμενόμενη άνοδο της στάθμης
της θάλασσας και σοβαρά θαλάσσια γεγονότα4. Ωστόσο, σε έκθεση που ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος COASTANCE, αναγνωρίζεται ότι πολλά τμήματα της νότιας ακτογραμμής της Κύ-
πρου εκτίθεται σε αντίξοες συν- θήκες κύματος, ενώ σε ορισμένες περιοχές το υφιστάμενο επίπεδο του
εδάφους συμπίπτει με τη μέση στάθμη της θάλασσας και τυχόν μελλοντική άνοδος της στάθμης της θά-
λασσας μπορεί να προκαλέσει βύθιση. Στην έκθεση επισημαίνεται ωστό-σο η απουσία διαθέσιμων στοι-
χείων και το γεγονός ότι τα παραπάνω σχόλια βασίζονται σε μια πρόχειρη μελέτη των υφιστάμενων
γραμμών περιγράμματος (τοπογραφία).
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2.   EU project COASTANCE REPORT D1.  Regional policies and littoral management practices.  Phase A Component 4.  Ter-
ritorial Action Plans for coastal protection management. 2010.

3.   EU project COASTANCE REPORT D1.  Regional policies and littoral management practices.  Phase A Component 4.  Ter-
ritorial Action Plans for coastal protection management. 2010.
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Σύμφωνα με μετρήσεις του Κλάδου Θαλάσσιων
Έργων του ΤΔΕ και επεξεργασία αεροφωτογραφιών
της ακτογραμμής της Κύπρου από το ΤΚΧ, η διά-
βρωση σε κάποιες ακτές φτάνει μέχρι και 50 εκατο-
στά ανά έτος, ενώ πιο έντονα φαινόμενα διάβρω-
σης παρατηρούνται στις περιοχές κόλπου Περιβο-
λιών, Πόλης Χρυσοχούς και Γεροσκήπου. 

Σε σύσκεψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων το 2012, ο Κλάδος Γεωδαι-
σίας Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφή-
σεων του ΤΚΧ ανέλαβε την ετοιμασία χαρτών που
να καταδεικνύουν το πρόβλημα της διάβρωσης των
ακτών της Κύπρου, ως εργαλείο για τον σχεδιασμό
μετριαστικών μέτρων από τις αρμόδιες Αρχές.
Στους χάρτες, οι οποίοι ετοιμάστηκαν τον Σεπτέμ-
βριο του 2012, παρουσιάζεται ολόκληρη η ακτο-

γραμμή των ελεύθερων περιοχών, συνολικού μήκους 467 χιλιομέτρων, με στοιχεία σχετικά με το μήκος και
την έκταση της διάβρωσης ή επίχωσης σε κάθε ακτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους
χάρτες, η ακτογραμμή της Κύπρου έχει υποστεί, κατά την περίοδο 1963-2008, μέση διάβρωση 14,0 μέτρων
(μέγιστη διάβρωση 260 μέτρα και ελάχιστη 3,5 μέτρα), σε μέτωπο συνολικού μήκους 92.338 μέτρων, δηλαδή
σε ποσοστό 19,8% της ακτογραμμής. Η ίδια μελέτη καταδεικνύει ότι, σε παραλιακό μέτωπο συνολικού μή-
κους 77.073 μέτρων, ή ποσοστό 16,5% της ακτογραμμής, παρατηρείται μέση επίχωση (απόθεση υλικού στο
παραλιακό μέτωπο με φυσικό ή τεχνητό τρόπο4) 14,4 μέτρων (μέγιστη επίχωση 90 μέτρα και ελάχιστη 1
μέτρο). Επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις μεγάλης έκτασης επίχωσης, καθώς και η μεγαλύτερη έκταση διά-
βρωσης (260 μέτρα), αφορούν στην κατασκευή λιμανιών. Σύμφωνα με τη μελέτη, η έκταση της διάβρωσης
και της επίχωσης, σε παγκύπριο επίπεδο, είναι η ίδια και ανέρχεται σε 2,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το ΤΚΧ, τα πιο πάνω στοιχεία εμπεριέχουν βαθμό σφάλματος, λόγω
διακυμάνσεων που προκαλούν τόσο ο ανθρώπινος παράγοντας (ακρίβεια ερμηνείας του χειριστή του συ-
στήματος), όσο και φυσικά φαινόμενα (παλίρροια, κυματισμός τη στιγμή λήψης της φωτογραφίας).

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν απεικονίζονται, ενδεικτικά, οι περιοχές (στις οποίες δεν μεσολάβησε η
κατασκευή λιμανιού) με τη μεγαλύτερη διάβρωση μεταξύ των ετών 1963 (η ακτογραμμή εμφανίζεται με
πράσινο χρώμα) και 2008 (η ακτογραμμή εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα).

Διάβρωση ακτής στο παραλιακό μέτωπο Αργάκας

4.  Μεταβολή των Ακτών της Κύπρου από το 1963 ως το 2008, Ευρετήριο Χαρτών, Κλάδος Γεωδαισίας, Ειδικών Χωρομετρή-
σεων και Χαρτογραφήσεων, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Σεπτέμβριος 2012.

Επισκοπή. Μέση διάβρωση κατά την περίοδο 1963-2008: 76 μέτρα



Αχέλεια. Μέση διάβρωση κατά την περίοδο 1963-2008: 60 μέτρα

Πόλη Χρυσοχούς: Μέση διάβρωση κατά την περίοδο 1963-2008: 36 μέτρα
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Κούκλια Πάφου. Μέση διάβρωση κατά την περίοδο 1963-2008: 36 μέτρα. (Πηγή: Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Κλάδος
Γεωδαισίας, Ειδικών Χωρομετρήσεων και Χαρτογραφήσεων, 2013)

Διάβρωση στην περιοχή κόλπου Πόλης Χρυσοχούς μεταξύ των ετών 1999 και 2001 (πηγή: Τμήμα Δημοσίων Έργων, Κλάδος Θαλάσ-
σιων Έργων, 2013

Στις πιο κάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται οι περιοχές του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς και Περιβολιών
Λάρνακας, οι οποίες αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα παραλιών που έχουν υποστεί διάβρωση.



6.4.3   Νομοθεσία και αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τη Μελέτη Προστασίας και Βελτίωσης της Ακτής του Βορειοδυτικού Παραλιακού Μετώπου
Πάφου, που ετοιμάστηκε, από το ΤΔΕ, τον Μάρτιο του 2012, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση
έργων προστασίας και βελτίωσης της παραλίας δεν είναι σαφώς καθορισμένο. Στη μελέτη επισημαίνεται η
ύπαρξη διάφορων νομοθεσιών με αλληλοκαλύψεις και κενά, και με διάφορες αδειοδοτούσες αρχές, καθώς
και ασάφεια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την αρμοδιότητα όταν ο χώρος ανήκει στο Δημόσιο.

Παρατηρείται κενό στη νομοθεσία αναφορικά με την αδειοδότηση των έργων προστασίας της ακτογραμμής
τα οποία εκτελούνται από το ΤΔΕ, αφού τα έργα του Δημοσίου εξαιρούνται από τις διατάξεις αρκετών νο-
μοθετημάτων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέπεται από τη νομοθεσία η κατασκευή, από το ΤΔΕ, θα-
λάσσιων έργων για αντιμετώπιση της διάβρωσης. Οι προτάσεις για τα έργα αυτά υποβάλλονται από το
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, για έγκριση, στο Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να υπάρχει θεσμοθετη-
μένη αρμοδιότητα. 

6.4.4   Πολιτικές και μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στις αρχές του 1990, λήφθηκε από την κυβέρνηση η απόφαση για εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης, που
να προσδιορίζει τα μέτρα για την προστασία και τη βελτίωση της παράκτιας ζώνης. Η πρώτη προσπάθεια
για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών στην Κύπρο έγινε με το πρόγραμμα
«Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Κύπρου», το οποίο εκτελέστηκε την περίοδο 1993-1996 και συγ-
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος MEDSPA. Κύριος στόχος ήταν η εξεύρεση κατάλ-
ληλων μεθόδων για την προστασία των ακτών και τη βελτίωση της ποιότητας των παραλιών, με
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο παράκτιο περιβάλλον. 

Στα πλαίσια του προγράμματος, η ακτογραμμή των ελεύθερων περιοχών χωρίστηκε σε 12 τμήματα, λαμ-
βανομένων υπόψη των γεωμορφολογικών και υδροδυναμικών χαρακτηριστικών τους και ετοιμάστηκε το
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, με το οποίο πρέπει να συνάδουν τα παράκτια έργα,
ώστε να καθίσταται δυνατή η αδειοδότησή τους. 

Στη μελέτη που ετοιμάστηκε εξετάζονται όλα τα δυνατά μέτρα κατά της διάβρωσης και γίνονται προτάσεις
για κάθε περιοχή βάσει των τοπικών συνθηκών, με στόχο τις ελάχιστες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις. Παράλληλα, στο καθένα από τα 12 τμήματα της ακτογραμμής, τοποθετήθηκαν σταθερά ορόσημα ως
σταθμοί μέτρησης, από τους οποίους λαμβάνονταν περιοδικές μετρήσεις αναφοράς, περιλαμβανομένων
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Έργων, 2013)



χαρακτηριστικών παραλίας και βυθού, δειγμάτων ιζήματος, φωτογραφιών κλπ.5 Βάσει των παρατηρήσεων
που έγιναν, η κάθε περιοχή που μελετήθηκε χωρίστηκε σε υποπεριοχές προτεραιότητας, ανάλογα με το
βαθμό της διάβρωσης που παρατηρείται σε αυτές. Έξι από τα τμήματα ακτής (κόλπος Λάρνακας, κόλπος
Λεμεσού, νότια ακτή Πάφου, Ζύγι-Κίτι, Πόλη Χρυσοχούς και Κάτω Πύργος Τυλληρίας) χαρακτηρίστηκαν σε
κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τη φυσική διαδικασία διάβρωσης, ανθρώπινες επεμβάσεις που προκαλούν
διάβρωση (υδατοφράκτες, παράκτια έργα, λιμενικές δραστηριότητες) και πιέσεις για τουριστική ανάπτυξη.
Για τις έξι αυτές περιοχές ετοιμάστηκαν, από το ΤΔΕ και το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, λεπτομερείς κατασκευαστικές μελέτες και σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων
προστασίας των ακτών. Το 2010 ξεκίνησε η ετοιμασία μελέτης προστασίας και βελτίωσης της ακτής του βο-
ρειοδυτικού παραλιακού μετώπου Πάφου, η οποία ανατέθηκε σε κοινοπραξία μελετητικών γραφείων και
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2014.

Κατά την περίοδο 1.4.2009-31.3.2012, το ΤΔΕ συμμετείχε στο συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πό-
ρους πρόγραμμα “Περιφερειακή κοινή στρατηγική δράση κατά διάβρωση των ακτών και των επιπτώσεων
της αλλαγής του κλίματος για τον αειφόρο σχεδιασμό των ακτών της λεκάνης της Μεσογείου” (COASTANCE).
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εταίροι από επτά μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερους στόχους
την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων
Ζωνών, τη χρήση καινοτόμων δράσεων για αξιοποίηση προηγούμενης εμπειρίας αναφορικά με τη διά-
βρωση των ακτών της λεκάνης της Μεσογείου και την παραγωγή αποτελεσμάτων για χρήση ως εργαλεία
δημόσιας πολιτική για τον έλεγχο της διάβρωσης από τις περιφερειακές, εθνικές, και κοινοτικές αρχές. 

Σύμφωνα με την έκθεση «Περιφερειακές Πολιτικές και Παράκτιες Διοικητικές Πρακτικές»6 η οποία ετοιμά-
στηκε στα πλαίσια του πιο πάνω προγράμματος, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα κατά της διά-
βρωσης των κυπριακών ακτών περιορίζονται στην κατασκευή συνολικά 22 χιλιομέτρων «σκληρών» έργων
θωράκισης των ακτών, κυρίως προβόλων, κυματοθραυστών και τειχών προστασίας, περιλαμβανομένων
των μη αδειοδοτημένων κατασκευών, κυρίως κατά την περίοδο 1980-1990. Όπως πληροφορηθήκαμε, το
ΤΔΕ δεν προέβη σε αξιολόγηση των παράνομων κατασκευών, με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες ετοι-
μάστηκαν μελέτες προστασίας των ακτών. Ειδικότερα στην περιοχή Λεμεσού, μεγάλος αριθμός των υφι-
στάμενων προβόλων, που είχαν κατασκευαστεί παράνομα, κατεδαφίστηκαν μετά την ολοκλήρωση της
μελέτης και αντικαταστάθηκαν με παράλληλους κυματοθραύστες. 

Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένες περιοχές της Λεμεσού και της Αμμοχώστου και πιλοτικά στην Λάρνακα και
την Πάφο, οι ακτές εμπλουτίστηκαν με άμμο με σκοπό την ποιοτική τους αναβάθμιση. Το μέτρο εμπλουτι-
σμού εφαρμόστηκε κατά την επέκταση του λιμανιού Λεμεσού από το ΤΔΕ σε συνεννόηση με την Τοπική
Αρχή, καθώς και στην περιοχή Κιτίου, με άμμο που λήφθηκε κατά τις εργασίες εκβάθυνσης του αλιευτικού
καταφυγίου Λάρνακας, σε συνεργασία με το ΤΑΘΕ. Ωστόσο, οι Τοπικές Αρχές των περιοχών πιλοτικής εφαρ-
μογής του μέτρου εμπλουτισμού δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν την περιοδική αναπλήρωση της άμμου,
λόγω οικονομικών δυσχερειών και του ψηλού κόστους που συνεπάγεται η αναπλήρωση. 

Στην Αμμόχωστο ο εμπλουτισμός έγινε από ξενοδόχους, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς την εξασφά-
λιση σχετικής άδειας ή τη σύμφωνη γνώμη του ΤΔΕ, με την αποθήκευση άμμου σε αμμόλοφους κατά τη
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διάρκεια της χειμερινής περιόδου, με σκοπό την αποφυγή της απομάκρυνσής του από τον άνεμο, και την
επανατοποθέτησή του στην παραλία τη θερινή περίοδο. Στην Πάφο έγινε εμπλουτισμός στην παραλία συγ-
κεκριμένου ξενοδοχείου, σε πιλοτική βάση, με άμμο που λήφθηκε από λατομείο, με τη σύμφωνη γνώμη
του ΤΔΕ. Σε δεύτερο ξενοδοχείο, διενεργήθηκε εμπλουτισμός της ακτής με άμμο που αντλήθηκε από τη
θάλασσα, και πάλι με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΔΕ. 

Σύμφωνα με το ΤΔΕ, στόχος του Τμήματος είναι η
προώθηση και ολοκλήρωση της κατασκευής έργων
που έχουν ιεραρχηθεί ως έργα πρώτης προτεραι-
ότητας, για την αναχαίτιση της έντονης διάβρωσης
και προστασία των ακτών σε περιοχές με έντονη οι-
κιστική ή/και τουριστική ανάπτυξη. Από το 2000
άρχισε η σταδιακή εφαρμογή των πορισμάτων των
Γενικών Σχεδίων που ετοιμάστηκαν ανά περιοχή.
Έργα έχουν κατασκευαστεί στον κόλπο Λάρνακας
(περιοχή Πύλας-Ορόκλινης), κόλπο Λεμεσού, κόλπο
Πόλης Χρυσοχούς, Δήμο Γεροσκήπου, Δήμο Γερμα-
σόγειας και Κάτω Πύργο, με θετικά, σύμφωνα με το
ΤΔΕ, αποτελέσματα. 

Επισημαίνεται ότι, για το θέμα της διάβρωσης συγ-
κριμένης παραλίας στο Παραλίμνι («Σειρήνα»),
πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Επάρχου
Αμμοχώστου, συνάντηση, πριν έξι χρόνια, με συμμετοχή των Τμημάτων Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
και Γεωλογικής Επισκοπήσεως. Τα δύο Τμήματα ετοίμασαν σχετική μελέτη με εισηγήσεις για αντιμετώπιση
του προβλήματος, η οποία κοινοποιήθηκε πρόσφατα στον Δήμο Παραλιμνίου. Όπως προκύπτει, παρά τον
εντοπισμό του προβλήματος πριν αρκετά χρόνια, η επίλυσή του ακόμα εκκρεμεί.

6.4.5   Χρηματοδότηση παράκτιων έργων.

Με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η συνεισφορά του κράτους στη χρηματοδότηση
των έργων προστασίας της ακτής έχει καθορισθεί στο 50% του κόστους κατασκευής, ενώ το υπόλοιπο 50%
καταβάλλεται από την οικεία Τοπική Αρχή (Δήμο ή Κοινότητα). Παρά το γεγονός ότι, για αρκετά έργα έχουν
συμπληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί εγκρίσεις από την Περιβαλλοντική Αρχή και
έχουν ετοιμαστεί, από το ΤΔΕ, τα κατασκευαστικά σχέδια και οι προδιαγραφές για την προκήρυξη διαγωνι-
σμών προσφορών για υλοποίηση των έργων, αυτά δεν έχουν προωθηθεί λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων
από τις Τοπικές Αρχές. Το ΤΔΕ προωθεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την εξασφάλιση κονδυλίων από τα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να μπορεί να προωθηθεί η
υλοποίηση των έργων.

6.4.6   Κατασκευή υδατοφρακτών και επιπτώσεις στις ακτές.

Το 2007 ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορθολογική αειφόρος διαχείριση των ιζημάτων που
μεταφέρονται από τα όμβρια ύδατα και κατακρατούνται στα φράγματα της Κύπρου».  Σύμφωνα με τις με-
λέτες που ετοιμάστηκαν, η υδατική πολιτική της Κύπρου οδήγησε στην κατασκευή 108 συνολικά υδατο-
φρακτών με συνολική χωρητικότητα 331.933.000 κ.μ. Η πλειοψηφία των μεγάλων φραγμάτων
κατασκευάστηκαν κοντά στις εκβολές ποταμών, με στόχο την μεγιστοποίηση του μεγέθους του αποθηκευ-
τικού χώρου και συνεπώς τον ενδεχόμενο όγκο αποθηκευμένου νερού, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν
την μεταφορά ιζημάτων προς τη θάλασσα. Το πρόγραμμα προτείνει την κατασκευή προ-φραγμάτων για
την παγίδευση ιζημάτων ανάντη των κυρίων φραγμάτων και τη χρήση των κατάλληλων ιζημάτων για τρο-
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φοδοσία των παραλιών.7 Με τον τρόπο αυτό, πέραν του προβλήματος της διάβρωσης στις ακτές, θα αντι-
μετωπιστεί και η μείωση της χωρητικότητας στους υδατοφράκτες, που προκαλείται από τη συσσώρευση
ιζημάτων στον πυθμένα τους. 

Το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα και εισηγηθήκαμε όπως το ΤΔΕ, σε συνεργασία με το
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, διενεργήσουν σχετική ανάλυση κόστους-οφέλους για την προτεινόμενη λύση,
με στόχο την προώθηση της υλοποίησης της πιο πάνω πρότασης.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων μάς πληροφόρησε ότι, μετά την ολοκλή-
ρωση του πιο πάνω προγράμματος, πρόθεση των εμπλεκόμενων Τμημάτων ήταν η εφαρμογή, σε πιλοτική
βάση, των πορισμάτων/εισηγήσεων που προέκυψαν, ωστόσο λόγω έλλειψης διαθέσιμων πόρων, αυτό δεν
κατέστη δυνατό να προωθηθεί. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι το ΤΔΕ εισηγήθηκε την υλοποίηση του συγ-
κεκριμένου πιλοτικού προγράμματος ως μέτρο δράσης, στα πλαίσια της ετοιμασίας του σχεδίου προσαρ-
μογής της Κύπρου στις κλιματικές αλλαγές (ενότητα για την προσαρμογή των παράκτιων ζωνών), το οποίο
συντονίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

6.4.7   Αποτελεσματικότητα μέτρων.

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων του ΤΔΕ, τα έργα που κατασκευάζει το Τμήμα
για αντιμετώπιση της διάβρωσης παρακολουθούνται για τυχόν ανάγκη τροποποίησης/κατεδάφισης, καθώς
βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν αξίες παραμέτρων που εισάγονται σε αυτά,
που ενδεχομένως να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων,
μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί ανάγκη τροποποίησης ή κατεδάφισης έργου, με εξαίρεση ορισμένους
κυματοθραύστες στη Λεμεσό, οι οποίοι κατασκευάστηκαν αρχικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας
και οι οποίοι χρειάστηκε να ανυψωθούν, μετά από ατυχήματα με σκάφη που προσέκρουαν σε αυτούς.

Διαπιστώθηκε ότι δεν ετοιμάζονται αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των έργων
που κατασκευάστηκαν κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής της μελέτης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου, για τη διενέργεια των οποίων απαιτείται ο συντονισμός όλων των εμπλε-
κόμενων Τμημάτων (π.χ. ΤΑΘΕ, Υγειονομικές Υπηρεσίες, ΤΔΕ, κ.λπ.), κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχ-
θεί.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων επισήμανε ότι, παρά τη διεξαγωγή μετρή-
σεων εξέλιξης της ακτογραμμής σε επιλεγμένες περιοχές, το ΤΔΕ, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν έχει προ-
χωρήσει στην έκδοση εκθέσεων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των έργων σε συνεργασία με άλλα
εμπλεκόμενα Τμήματα. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι το ΤΔΕ θα καταβάλει προσπάθεια όπως το είδος των
μετρήσεων, η κατανομή αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις μετρήσεις, καθώς και η μορφή των εκθέσεων, συμ-
φωνηθούν με τα εμπλεκόμενα Τμήματα και εφαρμοστούν πιλοτικά σε μία παράκτια περιοχή που θα επιλεγεί
από κοινού. 
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6.5   Ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Σκοπός ελέγχου: Η καταγραφή και αξιολόγηση του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών
κολύμβησης και η συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

Το σύνολο των 112 περιοχών κολύμβησης για το 2012 και 2013 ταξινομήθηκαν ως «εξαιρετικής ποι-

ότητας», σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου 57(Ι)/2008.

Η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ποσοστό

συμμόρφωσης 100% με τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και κατάταξη που εμπίπτει στην κατηγορία

εξαιρετικής ποιότητας νερών κολύμβησης.

6.5.1   Νομοθετικό πλαίσιο.

Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της ποι-
ότητας των υδάτων κολύμβησης ρυθμίζει, σε κοινοτικό επίπεδο, το σύστημα παρακολούθησης και διαχεί-
ρισης της ποιότητας των κολυμβητικών νερών. Σκοπός της Οδηγίας είναι η διατήρηση, η προστασία και η
βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και η προστασία της ανθρώπινης υγείας. Σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Οδηγίας, τα κράτη μέλη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να προσδιορίζουν ετησίως όλα τα ύδατα κο-
λύμβησης και καθορίζουν τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Επιπρόσθετα, καθορίζουν
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης για κάθε τοποθεσία υδάτων κολύμβησης και μεριμνούν για την παρα-
κολούθηση καθορισμένων παραμέτρων σε κάθε τοποθεσία.

Οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο με την ψήφιση του περί της Διαχείρι-
σης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου (Ν.57(Ι)/2008), σύμφωνα με τον οποίο, η κολυμβητική
περίοδος είναι εκείνη «κατά την οποία αναμένεται η παρουσία μεγάλου αριθμού λουομένων». Σημειώνεται
ότι, σύμφωνα με το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης) Διάταγμα
του 2000 (ΚΔΠ 99/2000), η κολυμβητική περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου και λήγει την 31η Οκτωβρίου κάθε
έτους.

6.5.2   Αρμόδια Αρχή.

Σύμφωνα με τον Νόμο 57(Ι)/2008, αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμ-
βησης είναι ο Υπουργός ΓΦΠΠ. Με την Διοικητική Πράξη αρ.216 του 2008, ο Υπουργός ΓΦΠΠ εκχώρησε
την αρμοδιότητα διενέργειας δειγματοληψιών και αναλύσεων των δειγμάτων, στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρε-
σιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, αντίστοιχα. 

6.5.3   Σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης ετοιμάζεται από το Τμήμα Περι-
βάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Τα αποτελέ-
σματα των αναλύσεων από τις δειγματοληψίες που διενεργούνται βάσει του προγράμματος καταχωρίζονται
σε βάση δεδομένων του Γενικού Χημείου του Κράτους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αποτελε-
σμάτων με τα όρια για την εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης, ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και αποστέλλεται έκθεση επιθεώρησης – οπτικού ελέγχου στο
Τμήμα Περιβάλλοντος. Η τελική αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης πραγματοποιείται μετά
το τέλος της κολυμβητικής περιόδου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σύμφωνα με τον περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμο (Ν.57(Ι)/2008), στις
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περιοχές νερών κολύμβησης πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες και αναλύσεις
ανά κολυμβητική περίοδο, με μέγιστο διάστημα μεταξύ των δειγματοληψιών τον ένα μήνα. 

Κατά τις κολυμβητικές περιόδους του 2012 και 2013 διενεργήθηκαν επτά δειγματοληψίες σε κάθε περιοχή
κολύμβησης και δέκα δειγματοληψίες για τις παραλίες στις οποίες έχει απονεμηθεί η Γαλάζια Σημαία. Οι
δειγματοληψίες σε όλες τις παραλίες κολύμβησης έγιναν τουλάχιστον μηνιαία κατά τη διάρκεια της κολυμ-
βητικής περιόδου.

6.5.4   Αξιολόγηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 και 2013 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το σύνολο των 112 περιοχών κολύμβησης για το 2012 και 2013 ταξινομήθη-
καν ως «εξαιρετικής ποιότητας», σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι και IΙ του
Νόμου 57(Ι)/2008 (τιμές εκατοστημορίου των μικροβιολογικών μετρήσεων). Επισημαίνεται ότι στις εκθέσεις
που ετοίμασε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την ποιότητα των νερών κολύμβησης στην ΕΕ
για το 2012 και 2013, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 27 χωρών-μελών, με ποσοστό συμμόρ-
φωσης 100% με τα όρια της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και κατάταξη που εμπίπτει στην κατηγορία εξαιρετικής ποι-
ότητας νερών κολύμβησης.

6.6   Γαλάζια Σημαία

Σκοπός ελέγχου: Εξέταση της συμμετοχής των παραλιών της Κύπρου στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Ση-
μαίας.

Το 2013 και 2014, η Γαλάζια Σημαία απονεμήθηκε σε 57 παραλίες στην Κύπρο.

6.6.1   Περιγραφή του θεσμού.

Η Γαλάζια Σημαία, περιβαλλοντικό σύμβολο ποιότητας παραλιών και μαρίνων, απονέμεται κάθε χρόνο, για
τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation
for Environmental Education (FEE)), ένα διεθνή μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό Οργανισμό, σε παραλίες
οι οποίες πληρούν μια σειρά καθορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας του θαλάσ-
σιου νερού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, της οργάνωσης της παραλίας και της
ασφάλειας των λουομένων. 

6.6.2   Ένταξη των παραλιών της Κύπρου στο θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας.

Με πρωτοβουλία της μη-κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης «Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θα-
λάσσιου Περιβάλλοντος» (CYMEPA) και τη συνεργασία του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), η Κύ-
προς εντάχθηκε στον θεσμό της Γαλάζιας Σημαίας και κατέστη μέλος του FEE το 1995. Η CYMEPA είναι
πλήρες μέλος του FEE και ενεργεί ως εθνικός χειριστής του προγράμματος, ενώ τον ρόλο του εθνικού συν-
τονιστή, μεταξύ κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων, διαδραματίζει ο ΚΟΤ.

Οι ενδιαφερόμενες Tοπικές Αρχές που διαθέτουν παραλίες, υποβάλλουν αίτηση, προς την CYMEPA, για απο-
νομή Γαλάζιας Σημαίας στις παραλίες που κρίνουν ότι πληρούν τα κριτήρια του θεσμού. Στη συνέχεια διε-
νεργούνται διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι από την CYMEPA και τον Εθνικό Κριτή, ο οποίος, βάσει των
αποτελεσμάτων των ελέγχων, αποφασίζει για τις παραλίες που θα περιληφθούν στην πρόταση που υπο-
βάλλεται προς τον Διεθνή Κριτή, για βράβευση με Γαλάζια Σημαία. Μέλη του Εθνικού Κριτή αποτελούν το
Γενικό Χημείο του Κράτους, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Περιβαλλοντική Ορ-
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γάνωση ΑΚΤΗ και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Διεθνή
Κριτή, που αποτελείται από εκπροσώπους των πιο κάτω φορέων:

• Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

• Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

• Διεθνής Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

• Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διατήρηση των Ακτών

• Παγκόσμια Ένωση Προστασίας της Φύσης

• Διεθνές Συμβούλιο Συνδέσμων Ναυτικής Βιομηχανίας

• Διεθνές Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Στον Διεθνή Κριτή συμμετέχει επίσης ένας εμπειρογνώμονας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Για το 2013
και 2014, ο Διεθνής Κριτής αποφάσισε την απονομή της Γαλάζιας Σημαίας σε 57 παραλίες στην Κύπρο, οι
οποίες φαίνονται στον χάρτη που ακολουθεί.

Οι 57 παραλίες στις οποίες έχει απονεμηθεί Γαλάζια Σημαία, περιλαμβάνονται στις 112 περιοχές οι οποίες
ορίστηκαν από τον Υπουργό ΓΦΠΠ ως περιοχές νερών κολύμβησης και επομένως περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα δειγματοληψιών για το 2013 και 2014, για διασφάλιση της ποιότητας του νερού τους.

Το FEE διενεργεί προειδοποιημένους και απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους για σκοπούς δια-
σφάλισης της τήρησης των κριτηρίων του προγράμματος. Ο τελευταίος έλεγχος στην Κύπρο διενεργήθηκε
τον Αύγουστο του 2011 σε 14 παραλίες. Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, 12
από τις παραλίες που ελέγχθηκαν παρουσίαζαν πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος,
ενώ σε δύο παραλίες εντοπίστηκαν μικρά σκουπίδια και δυσανάγνωστος ενημερωτικός χάρτης λόγω της
έκθεσής του στην ηλιοφάνεια. Στις εισηγήσεις της έκθεσης του FEE περιλαμβάνονται η συνεχής επιτήρηση

112

Παραλίες με Γαλάζια Σημαία στην Κύπρο το 2014 (πηγή: ιστοσελίδα ΚΟΤ)



για μικρά σκουπίδια, αντικατάσταση των χαρτών και τροποποιήσεις στον τρόπο παρουσίασης των πληρο-
φοριών στις ενημερωτικές πινακίδες.

Επιπρόσθετα, έλεγχοι διενεργούνται από την CYMEPA μία φορά μηνιαίως για την περίοδο Ιουλίου-Αυγού-
στου, σε όλες τις παραλίες με Γαλάζια Σημαία, και στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ακολουθούνται οι δέ-
ουσες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν και το μέτρο προσωρινής απόσυρσης της Γαλάζιας Σημαίας,
όπου ενδείκνυται, μέχρι τη συμμόρφωση της τοπικής Αρχής με τα κριτήρια του προγράμματος. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα των ελέγχων, κατά το 2012 διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σε εννέα παραλίες, οι
οποίες διορθώθηκαν εντός λίγων ημερών και αφορούσαν στην πλειοψηφία τους φθαρμένες πινακίδες και
χάρτες των παραλιών. Κατά το 2013 διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις σε τρεις μόνο περιπτώσεις, οι οποίες
αφορούσαν ελλείψεις στις ενημερωτικές πινακίδες και την καθαριότητα σε μία παραλία. Επισημαίνεται ότι
λήφθηκαν έγκαιρα διορθωτικές ενέργειες σε όλες τις περιπτώσεις. 

6.7   Πρόσβαση παραλιών από άτομα με αναπηρίες.

Σκοπός ελέγχου: Η αξιολόγηση των ενεργειών των αρμόδιων φορέων για τη διασφάλιση της προσβασι-
μότητας, στις παραλίες, από άτομα με αναπηρίες.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε, στις 30.3.2007, τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και το σχετικό Πρωτόκολλό της. Τα πιο πάνω κυρώθηκαν
στις 4.3.2011 με την ψήφιση του Νόμου 8(ΙΙΙ)/2011. Η αρχή της προσβασιμότητας, η οποία κατοχυρώνεται
στο άρθρο 9 της Σύμβασης, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την εφαρμογή των ελάχιστων προδιαγραφών για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων
και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό από άτομα με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, το
άρθρο 30 αναφέρεται στη λήψη μέτρων για πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες σε αθλητικές, ψυχαγωγικές
και τουριστικές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΟΤ, του Ιουνίου του 2014, 12 παραλίες της Κύπρου είναι πλήρως προσβάσιμες
σε άτομα με αναπηρίες, αφού διαθέτουν θαλάσσιες προσβάσεις (ξύλινες ράμπες ή πλαστικούς διαδρόμους)
που επιτρέπουν στον χρήστη τροχοκαθίσματος να κινηθεί μέχρι τη θάλασσα. Επιπρόσθετα, άλλες 25 πα-
ραλίες είναι μερικώς προσβάσιμες από άτομα με αναπηρίες, αφού παρέχουν προσβασιμότητα μέχρι ενός
σημείου στην παραλία, αλλά όχι μέχρι τη θάλασσα. Οι παραλίες αυτές, που αναφέρονται στο Παράρτημα
Δ της έκθεσής μας, διαθέτουν επίσης χώρους υγιεινής και στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. 

Σε πέντε από αυτές τις παραλίες («Δημοτική Παραλία» στην Πόλη Χρυσοχούς, «Βρυσί Γ-Γιάννα Μαρί» στον
Πρωταρά, «Βρυσούδια Α - Σόδαπ» στην Πάφο, «Ακτή Ολυμπίων Α’» στη Λεμεσό και «Βαθιά Γωνιά» στην
Αγία Νάπα) λειτουργεί αυτόνομο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης, αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό πύργο
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Μόνο 37 παραλίες στην Κύπρο είναι προσβάσι-

μες για άτομα με αναπηρίες, εκ των οποίων οι 25

παρέχουν μόνο μερική πρόσβαση μέχρι ενός ση-

μείου στην παραλία.

Μη παρακολούθηση της υπόδειξης της ΚΕΠ,

προς τις Τοπικές Αρχές, η οποία έγινε κατόπιν σύ-

στασης της Επιτρόπου Διοικήσεως, για εγκατά-

σταση υποδομής προσβασιμότητας σε μία

τουλάχιστον από τις παραλίες τους.

Εισηγήσεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο Υπουρ-

γείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να εν-

θαρρύνει τις Αρχές, για εγκατάσταση υποδομών

προσβασιμότητας και λειτουργίας περισσότε-

ρων αυτόνομων συστημάτων θαλάσσιας πρό-

σβασης.

Λήψη των απαιτούμενων μέτρων για παρακο-

λούθηση της εφαρμογής των οδηγιών της ΚΕΠ.



που θέτει σε κίνηση ειδικό κάθισμα, εφαρμοσμένο σε σιδηροτροχιά, και μεταφέρει τον χρήστη μέσα στο
νερό.

Στις 12.2.2013, η ΚΕΠ υπέδειξε, κατόπιν παραστάσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως, προς τις Τοπικές Αρχές,
την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης διακίνησης ατόμων με αναπηρίες σε μία τουλάχιστον από τις πα-
ραλίες τους, για τις οποίες υπάρχουν εγκεκριμένα σχέδια χρήσης παραλίας και ότι για την έγκριση σχεδίων
χρήσης της παραλίας, μετά τις 16.1.2013, θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η δημιουργία προσβάσεων για
άτομα με αναπηρίες. Λόγω των περιορισμών της ΚΕΠ στην άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των Το-
πικών Αρχών, που επεξηγούνται αναλυτικά σε ειδικό τμήμα της έκθεσής μας, η εφαρμογή της υπόδειξης
αυτής δεν παρακολουθήθηκε. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις των Τοπικών Αρχών που αν-
ταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας μας, εννέα από αυτές δεν παρέχουν, στις παραλίες τους,
διευκολύνσεις και πρόσβαση για ελεύθερη διακίνηση ατόμων με αναπηρίες, ενώ άλλες τρεις δεν έδωσαν
ξεκάθαρες απαντήσεις. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΟΤ, φαίνεται ότι καμία παραλία που εμπίπτει στα
διοικητικά όρια της Επαρχίας Λευκωσίας δεν παρέχει προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες.

Δεδομένου ότι στην Κύπρο λειτουργούν 103 περιοχές λουομένων και 112 περιοχές νερών κολύμβησης,
στις οποίες προσέρχεται μεγάλος αριθμός λουομένων, εισηγηθήκαμε όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, ως
αρμόδιο Υπουργείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενθαρρύνει τις Τοπικές Αρχές, στα όρια των οποίων βρί-
σκονται παραλίες λουομένων και νερών κολύμβησης, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για παροχή προ-
σβασιμότητας και για εγκατάσταση και λειτουργία περισσότερων αυτόνομων συστημάτων θαλάσσιας
πρόσβασης στις παραλίες. Πέραν της εξυπηρέτησης των συνανθρώπων μας με αναπηρίες και της κατοχύ-
ρωσης των δικαιωμάτων τους για προσβασιμότητα, η ύπαρξη της υποδομής αυτής θα αποτελέσει πόλο
έλξης για τον προσβάσιμο τουρισμό, τα άτομα με αναπηρίες και μακροχρόνια προβλήματα υγείας και τους
συνταξιδιώτες τους, με συνεπακόλουθη αύξηση στα έσοδα από τον τουρισμό. 

6.8   Παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες.

Σκοπός ελέγχου: Αξιολόγηση της επάρκειας της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες της Κύπρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 85(η) του περί Δήμων Νόμου (Ν.111(Ι)/2005) και το άρθρο 83(ιη) του περί Κοινοτήτων
Νόμου (Ν.86(Ι)/1999), το Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να ρυθμίζει τη θαλάσσια κολύμβηση
και να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί έργα και διευκολύνσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη του Συμβουλίου
είναι αναγκαίες για την ασφάλεια και άνεση των λουομένων. Πέραν των προνοιών αυτών, διαπιστώθηκε ότι
το θέμα της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών κολύμβησης δεν διέπεται από οποιαδήποτε νομοθε-
σία. Συναφώς αναφέρεται ότι, σε παραλίες που έχουν βραβευθεί με Γαλάζια Σημαία θα πρέπει, βάσει των
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Σε αρκετές παραλίες δεν υπάρχουν ναυαγοσώ-

στες, ενώ η περίοδος εργοδότησης ναυαγοσω-

στών και το ωράριο εργασίας τους παρουσιάζει

διακυμάνσεις ανάλογα με την Tοπική Αρχή και

την παραλία. 

Εισηγήσεις

Να μελετηθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σχε-

τικών νομοθετικών ρυθμίσεων στον περί Προ-

στασίας της Παραλίας Νόμο, ώστε να καθο-

ρίζονται οι παραλίες οι οποίες θα πρέπει να κα-

λύπτονται από ναυαγοσώστη, η περίοδος εργο-

δότησης ναυαγοσωστών, το ωράριο εργασίας

τους και τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και να

θεσπίζεται μηχανισμός εποπτείας τους. Σε περι-

πτώσεις παραλιών των οποίων η διαχείριση ανα-

τίθεται στον ιδιωτικό τομέα, ο διαχειριστής να

αναλαμβάνει την υποχρέωση εργοδότησης

ναυαγοσώστη για όσο χρόνο θα καθορίζεται

από την Tοπική Αρχή.



κριτηρίων του προγράμματος, να υπάρχει επαρκής αριθμός ναυαγοσωστών ή/και εξοπλισμού
διάσωσης.

Στα πλαίσια του ελέγχου που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, στάληκε σε όλους τους Δήμους και Κοινοτικά Συμ-
βούλια, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται παραλίες κολύμβησης, σχετικό ερωτηματολόγιο, το
οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις σε σχέση με την περίοδο και το ωράριο εργοδότησης ναυαγοσωστών. Από
τις απαντήσεις που λήφθηκαν διαπιστώθηκε ότι αρκετές παραλίες (για οκτώ από τις οποίες υπάρχει εγκε-
κριμένο σχέδιο χρήσης παραλίας) δεν στελεχώνονται με ναυαγοσώστες, ενώ η περίοδος εργοδότησής τους
(στις παραλίες όπου υπάρχει) κυμαίνεται μεταξύ δύο και οκτώ μηνών ετησίως. Διακυμάνσεις παρουσιάζον-
ται και στο ωράριο εργασίας των ναυαγοσωστών (από 9:00-18:00 έως 11:00-16:00), ανάλογα με την Τοπική
Αρχή, την παραλία και την περίοδο. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι σε καμία περίπτωση δεν εργοδοτείται ναυα-
γοσώστης μετά τις 18:00, παρόλο που, σύμφωνα με το Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Συγκοι-
νωνιών και Έργων βάσει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986,
ο καθορισμός περιοχών λουομένων ισχύει μεταξύ των ωρών 6:30-20:30 καθημερινά.

Εισηγηθήκαμε όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων στον περί
Προστασίας της Παραλίας Νόμο, ώστε να καθορίζονται οι παραλίες οι οποίες θα πρέπει να καλύπτονται
από ναυαγοσώστη, η περίοδος εργοδότησης ναυαγοσωστών, το ωράριο εργασίας τους και τα απαραίτητα
προσόντα, καθώς και να θεσπίζεται μηχανισμός εποπτείας τους. Είναι επίσης εισήγηση μας όπως, σε περι-
πτώσεις παραλιών των οποίων η διαχείριση ανατίθεται στον ιδιωτικό τομέα, ο διαχειριστής να αναλαμβάνει
την υποχρέωση εργοδότησης ναυαγοσώστη για όσο χρόνο θα καθορίζεται από την Tοπική Αρχή.

6.9   Ευτροφισμός.

Σκοπός ελέγχου: Η καταγραφή και αξιολόγηση του συστήματος παρακολούθησης και των μέτρων που
λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού στις παραλίες της Κύπρου, καθώς αυτό
έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των παραλιών ως τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην ισορροπία
του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος.

6.9.1   Ορισμός φαινομένου

Στην Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ), ο ευτροφισμός ορίζεται ως «ο εμπλουτισμός του νερού με αζωτούχες
ενώσεις, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ανάπτυξης των φυκών και των ανώτερων μορφών φυτικής
ζωής, με συνακόλουθη ανεπιθύμητη διαταραχή της ισορροπίας των οργανισμών που ζουν στο νερό και
της ποιότητας των συγκεκριμένων υδάτων». 

6.9.2   Θεσμικό πλαίσιο και αρμόδια Αρχή

Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και του αντίστοιχου εναρμονιστικού εθνικού Νόμου για
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Κύριες επισημάνσεις

Το φαινόμενο του ευτροφισμού πρωτοεμφανί-

στηκε στην Κύπρο γύρω στο 1990, με περιοδικές

εξάρσεις που αργότερα επικεντρώθηκαν σε συγ-

κεκριμένο κλειστό κόλπο στην περιοχή της

Αγίας Νάπας, οι συνθήκες στον οποίο φαίνεται

να ευνοούν την εμφάνιση του φαινομένου. Τα τε-

λευταία χρόνια, η οχληρία που προκαλείται γίνε-

ται εντονότερη με κάθε επανεμφάνιση το

φαινομένου, χωρίς, ωστόσο, αυτό να εξαπλώνε-

ται ή να εμφανίζεται συχνότερα. 

Εισηγήσεις

Εισηγηθήκαμε όπως, στα πλαίσια της εφαρμο-

γής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, προωθη-

θούν άμεσα οι δράσεις για την προστασία των

υδάτων από τη νιτρορύπανση, οι οποίες αναμέ-

νεται ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις στον πε-

ριορισμό του φαινομένου του ευτροφισμού στις

ακτές.



τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους (Ν.106(Ι)/2002), καθώς και της Οδηγίας Πλαίσιο για
τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), το ΤΑΘΕ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των παράκτιων νερών, τα οποία
είναι ευάλωτα σε ευτροφισμό από γεωργικής προέλευσης νιτρικά. Συγκεκριμένα, με την ΚΔΠ 707/2004 (Εκ-
χώρηση εξουσιών/αρμοδιοτήτων που αφορούν τον περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών και του εδάφους
νόμο 106(Ι)/2002), ο Υπουργός ΓΦΠΠ ανέθεσε στο ΤΑΘΕ την παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων
και θαλάσσιων νερών, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση του ευτροφισμού. 

6.9.3   Παρακολούθηση και μέτρα αντιμετώπισης

Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, από ερευνητικές μελέτες προκύπτει ότι, στην παρουσία αυξημένων συγκεντρώσεων
θρεπτικών συστατικών (νιτρικά και φωσφορικά άλατα κλπ), προερχομένων από σημειακές και μη σημειακές
πηγές και με την συνεργιστική επίδραση άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων (ψηλές θερμοκρασίες, με-
γάλη ηλιοφάνεια, κατάλληλο υπόστρωμα, κλπ), μακροφύκη δημιουργούν τοπικά φαινόμενα ευτροφισμού
και συνεπώς υποβάθμιση του άμεσου θαλάσσιου οικοσυστήματος, προκαλώντας οχληρία στις παραλίες,
στις οποίες συγκεντρώνονται κατόπιν αποκοπής τους από την κυματική δράση. 

Στην Κύπρο το φαινόμενο πρωτοεμφανίστηκε
γύρω στο 1990, με περιοδικές εξάρσεις που αργό-
τερα επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένο κλειστό
κόλπο στην περιοχή της Αγίας Νάπας, οι συνθήκες
στον οποίο φαίνεται να ευνοούν την εμφάνιση του
φαινομένου. Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, τα τελευταία
χρόνια και όταν οι συνθήκες το ευνοούν, η οχληρία
που προκαλείται στη συγκεκριμένη περιοχή γίνεται
εντονότερη με κάθε επανεμφάνιση το φαινομένου,
χωρίς, ωστόσο, αυτό να εξαπλώνεται ή να εμφανί-
ζεται συχνότερα.  

Στις δραστηριότητες του Τομέα Θαλάσσιου Περι-
βάλλοντος του ΤΑΘΕ περιλαμβάνεται η παρακολού-
θηση ευτροφικών φαινομένων με μακροφύκη,
όπως π.χ. τα χλωροφύκη (Cladophora spp., Entero-

morpha spp. κλπ), καθώς και χωρική και εποχιακή παρακολούθηση της δυναμικής των θρεπτικών συστα-
τικών (άζωτο, φωσφόρος) και της χλωροφύλλης, βάσει υποχρεώσεων της Κύπρου στα πλαίσια του
προγράμματος MED POL. Το πρόγραμμα MEDPOL εφαρμόζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Με-
σογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την εφαρ-
μογή των διατάξεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης.  Η παρακολούθηση διενεργείται από ένα πλέγμα
δειγματοληπτικών σταθμών κατά μήκος της παράκτιας ζώνης της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στα παρά-
κτια νερά της ευαίσθητης σε νιτρορύπανση περιοχής των Κοκκινοχωριών.  

Επιπρόσθετα, βάσει των διατάξεων του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες
διενεργείται επιχειρησιακή παρακολούθηση συστημάτων επιφανειακών υδάτων (περιλαμβανομένων πα-
ράκτιων υδάτων) για την αξιολόγηση της οικολογικής και χημικής κατάστασής τους, ιδιαίτερα εκείνων των
συστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ότι κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους
που θέτει η Οδηγία, το ΤΑΘΕ παρακολουθεί συστηματικά την περιοχή του κόλπου Λεμεσού (συμπεριλαμ-
βανομένης της περιοχής και του κόλπου Βασιλικού και της περιοχής Μονής), καθώς πρόκειται για περιοχή
με μεγάλες πιέσεις λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης στην οποία υπόκειται. 

Το ΤΑΘΕ διεξάγει συστηματικά (μέχρι και μία φορά το μήνα σε ορισμένες περιοχές), από τον Φεβρουάριο
μέχρι τον Νοέμβριο, προγράμματα παρακολούθησης της παρουσίας/ εξάπλωσης του είδους Cladophora
κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Κύπρου, η οποία γίνεται μακροσκοπικά, με επισκόπηση των παρα-
λιών κατά τη συλλογή δειγμάτων νερού από τις ακτές. Σύμφωνα με το ΤΑΘΕ, τα μέτρα που εφαρμόζονται
για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι διορθωτικού χαρακτήρα και επικεντρώνονται στη συλλογή
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Το αφαινόμενο του ευτροφισμού σε παραλία της Αγίας Νάπας,
στις 14.8.2011.  (Πηγή: Google Earth)



των φυκιών με μηχανικά μέσα (δίκτυα) από τις Τοπικές Αρχές, όταν αυτά συγκεντρώνονται στις παραλίες,
καθώς η συλλογή τους όσο βρίσκονται μέσα στη θάλασσα είναι δύσκολη έως μη εφικτή.  

Το ΤΑΘΕ επισημαίνει ότι, για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτείται η λήψη μέ-
τρων για αντιμετώπιση των αιτιών του φαινομένου, που να έχουν ως στόχο τη μείωση εισροής θρεπτικών
συστατικών από σημειακές πηγές (π.χ. με την καλύτερη αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού έτσι ώστε να
μειωθούν οι ποσότητες που απορρίπτονται στη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες), εφόσον πηγές θρε-
πτικών συστατικών από αστάθμητους παράγοντες (π.χ. επιφανειακές αποπλύσεις κατόπιν βροχοπτώσεων
κλπ) δεν είναι εφικτό να ρυθμιστούν.

Συναφώς αναφέρεται ότι, στο πρόγραμμα μέτρων που ετοιμάστηκε για εφαρμογή του άρθρου 11 της Οδη-
γίας 2000/60/ΕΚ, έχουν περιληφθεί, ως βασικά, τα πιο κάτω τέσσερα μέτρα σχετικά με την προστασία των
υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, με έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο στο φαινόμενο του
ευτροφισμού στις ακτές:

1. Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων εντός ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών.

2. Πρόνοια για επιβολή κυρώσεων στο πρόγραμμα δράσης για τη μείωση και την πρόληψη της νιτρορύ-
πανσης.

3. Ενίσχυση προγράμματος επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης και χρήση οικονομικών κινήτρων σχετικά
με το πρόγραμμα δράσης για τη μείωση και την πρόληψη της νιτρορύπανσης.

4. Δημιουργία επιτροπής παρακολούθησης του πιο πάνω προγράμματος δράσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 15(3) της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποβάλλουν, εντός τριών ετών από
τη δημοσίευση ή ενημέρωση κάθε Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, ενδιάμεση έκθεση
στην οποία περιγράφεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή του προβλεπόμενου προ-
γράμματος μέτρων. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πιο πάνω διατάξεις, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
υπέβαλε, στις 22.12.2012, την ενδιάμεση έκθεση για την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος Μέτρων.
Στην έκθεση αναφέρονται τα πιο κάτω, σε σχέση με τα μέτρα προστασίας των υδάτων από τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης:

1. Στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 περιλήφθηκε η δυνατό-
τητα για την επιδότηση της κατασκευής ή εκσυγχρονισμού της υποδομής των κτηνοτροφικών εκμε-
ταλλεύσεων, τόσο εντός των ευαίσθητων από τη νιτρορύπανση ζωνών όσο και σε άλλες περιοχές. 

2. Έχει εκδοθεί αναθεωρημένο πρόγραμμα δράσης για την μείωση και την πρόληψη της νιτρορύπανσης
(ΚΔΠ 300/2012), η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική εντός των καθορισμένων ευπρόσβλητων
σε νιτρορύπανση περιοχών.

3. Η εφαρμογή των μέτρων εμφανίζει θετικά αποτελέσματα, καθώς παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση του
ποσοστού των παραγωγών στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές, μεταξύ των ετών 2009-2011.

4. Συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος δράσης για τη μείωση και την πρόληψη
της νιτρορύπανσης.
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Π Α ΡΑ Ρ Τ Η Μ ΑΤΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Ανταπόκριση Τοπικών Αρχών στο ερωτηματολόγιο της
Υπηρεσίας μας

Δεν παρέχονται

υπηρεσίες στις

Δεν παραλίες που

Τοπική Αρχή Ανταποκρίθηκε ανταποκρίθηκε εμπίπτουν στα

διοικητικά όριά της.

1 Δήμος Αγίας Νάπας ✓
2 Δήμος Παραλιμνίου ✓
3 Δήμος Σωτήρας ✓
4 Δήμος Λάρνακας ✓
5 Δήμος Λεμεσού ✓
6 Δήμος Αγίου Αθανασίου ✓
7 Δήμος Γερμασόγειας ✓
8 Δήμος Πάφου ✓
9 Δήμος Γεροσκήπου ✓
10 Δήμος Πέγειας ✓
11 Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ✓
12 Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου (2) ✓
13 Κοινοτικό Συμβούλιο Πηγενιών ✓
14 Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης ✓
15 Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας ✓
16 Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας ✓
17 Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου ✓
18 Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών ✓
19 Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού ✓
20 Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινού ✓
21 Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου (2) ✓
22 Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα ✓
23 Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου ✓
24 Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς ✓
25 Κοινοτικό Συμβούλιο Πεντακώμου ✓
26 Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου ✓
27 Κοινοτικό Συμβούλιο Επισκοπής ✓
28 Κοινοτικό Συμβούλιο Αυδήμου ✓
29 Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου ✓
30 Κοινοτικό Συμβούλιο Χλώρακας (1) ✓
31 Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας ✓
32 Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών ✓
33 Κοινοτικό Συμβούλιο Τίμης ✓
34 Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου ✓
35 Κοινοτικό Συμβούλιο Πωμού ✓
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Σημειώσεις.

1. Η διαχείριση της παραλίας που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας, παραχω-
ρήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο στο Κοινοτικό Συμβούλιο Λέμπας.

2. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Τοπικής Αρχής, που δόθηκαν στα πλαίσια του ερωτηματολογίου, δεν παρέχονται
οποιεσδήποτε υπηρεσίες (ομπρέλες και κρεβάτια θαλάσσης) ή διευκολύνσεις (θαλάσσια αθλήματα) στις παρα-
λίες που βρίσκονται στα διοικητικά όριά της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τμήματα και φορείς που ελέγχθηκαν

122

Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

CYMEPA

Τμήμα Δασών

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμος Αγίας
Νάπας, Παραλιμνίου, Λάρνακας, Σωτήρας, Πέ-
γειας, Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα)

Υπουργείο Εσωτερικών

Κεντρική Επιτροπή Παραλιών

Επαρχιακές Διοικήσεις (Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου)

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα

• Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχεί-

ριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου.

• Διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος και πα-

ρακολούθηση παράκτιων και θαλάσσιων πε-

ριοχών Natura 2000.

• Ποιότητα των νερών κολύμβησης.

• Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

• Σχέδια προστασίας χελωνών (Caretta caretta

και Chelonia mydas) και μεσογειακής φώκιας

(Monachus monachus).

• Διαχείριση λυμάτων σκαφών στα αλιευτικά κα-

ταφύγια.

• Ευτροφισμός

Συλλογή στοιχείων για παραθαλάσσια τεμάχια με

παράνομες επεμβάσεις

Εξέταση καθορισμού «ζώνης προστασίας της πα-

ραλίας» και δείγματος επεμβάσεων στη ζώνη προ-

στασίας της παραλίας.

Θεσμός «Γαλάζιας σημαίας»

Διαχείριση παραθαλάσσιας κρατικής δασικής γης

Οικονομική διαχείριση παραλιών (περιοχές λουο-

μένων) και εξέταση δείγματος επεμβάσεων στη

ζώνη προστασίας της παραλίας και της θαλάσσιας

ζώνης, εντός των διοικητικών ορίων τους.

Εξέταση θεμάτων που προκύπτουν από τις πρό-

νοιες του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου

(Κεφ. 59) και δείγματος επεμβάσεων στη ζώνη

προστασίας της παραλίας και της θαλάσσιας

ζώνης

Άσκηση αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τις

πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας

Νόμου (Κεφ. 59).

Άσκηση αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τις

πρόνοιες του περί Προστασίας της Παραλίας

Νόμου (Κεφ. 59) και εξέταση επεμβάσεων στη

ζώνη προστασίας της παραλίας και της θαλάσσιας

ζώνης, εντός των διοικητικών ορίων τους.

Διαχείριση αποβλήτων σκαφών αναψυχής και

ακτοτουρισμού. Εξασφάλιση στοιχείων σχετικά με

τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και ακτοτου-
ρισμού, τις δεξαμενές κατακράτησης λυμάτων
των σκαφών και επιθεωρήσεις σκαφών.
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Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός

Υπηρεσία Ενέργειας

Αρχή Λιμένων Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Θέμα

Διαχείριση λυμάτων σκαφών στις μαρίνες.

Διαχείριση λυμάτων πλοίων και σκαφών ακτο-

τουρισμού στα λιμάνια.

Διαχείριση λυμάτων σκαφών στη μαρίνα Λάρνα-

κας.

Διάβρωση των ακτών και θαλάσσια έργα.

• Λύματα σκαφών που προσδένουν σε αποβά-
θρες.

• Καθορισμός περιοχών λουομένων.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Θεσμικό πλαίσιο
1.   Εθνική νομοθεσία

Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

1 Κεφ. 59 και Ο περί Προστασίας Άρθρο 2: Ορισμός παραλίας, 2.1, 4.1.1(i), 6.3
τροποποιήσεις της Παραλίας Νόμος παροχής διευκολύνσεων

και υπηρεσιών. 

Άρθρα 3(1)(α) και 7: Ο Έπαρχος 4.5(α)
δύναται να επιβάλλει περιορισμούς,
μεταξύ άλλων, στην εκσκαφή και
μετακίνηση ύλης από την παραλία. 

Άρθρο 3(1)(β): Ο Έπαρχος δύναται 5.1.1
να επιβάλλει περιορισμούς, μεταξύ
άλλων, στην απόρριψη στερεών ή υγρών
απορριμμάτων στη θάλασσα, εντός 
αθορισμένης απόστασης από την
ακτογραμμή.

Άρθρο 3(1)(γ): Ο Έπαρχος δύναται να 4.5(β)
προβεί σε μετακίνηση αντικειμένων και
οχημάτων και κατεδάφιση
κατασκευασμάτων που τοποθετήθηκαν
παράνομα στην παραλία. 

Άρθρο 3(5): Ο Έπαρχος δύναται να ορίζει 1.2
φύλακες για την προστασία της παραλίας. 

Άρθρο 5: Απαγορεύεται η κατασκευή ή 4.2, 4.5(β)
τοποθέτηση στην παραλία
κατασκευασμάτων χωρίς την
προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου και άδεια βάσει του περί
Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και/ή
τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
Νόμο.

Άρθρο 5Α(1): Το Υπουργικό Συμβούλιο 4.1, 4.2
μπορεί να καθορίζει οποιαδήποτε περιοχή
της παραλίας ή η οποία εφάπτεται με την
παραλία, εντός της οποίας καμία οικοδομή
δεν θα ανεγείρεται.

Άρθρο 5Α(2): Το Υπουργικό Συμβούλιο, 4.2
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για σκοπούς
εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος,
μπορεί να εγκρίνει την παραχώρηση άδειας
για ανέγερση οικοδομής ή
κατασκευάσματος εντός της ζώνης προστασίας
της παραλίας. 
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Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

Άρθρο 5Β: Τοποθέτηση αντικειμένων και 2.2, 4.2(δ)
διοργάνωση παιγνιδιών στην παραλία.

Άρθρο 5Γ: Παροχή υπηρεσιών και 2.1, 2.2
διευκολύνσεων στην παραλία από
ιδιώτες, κατόπιν εξασφάλισης σχετικής
άδειας και από οικείες Τοπικές Αρχές.

Άρθρο 5ΣΤ: Σύσταση Κεντρικής 1.1
Επιτροπής Παραλιών και Τοπικής Επιτροπής
Παραλιών.

Άρθρο 5Ζ: Ετοιμασία και εφαρμογή 1.1
Σχεδίου Χρήσης Παραλίας. 

Άρθρα 5Η και 11: Αρμοδιότητες 1.1
και εξουσίες Κεντρικής Επιτροπής
Παραλιών. 

Άρθρο 5Θ: Παραχώρηση άδειας 2.2
παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων
κατόπιν διαδικασίας προσφορών.

Άρθρο 6: Ύπαρξη και κάλυψη οχετών 4.5(δ)
που διασχίζουν την παραλία και που
δεν επεκτείνονται επαρκώς στη θάλασσα.

Άρθρο 10: Διορισμός/ Καθήκοντα και 1.3
αρμοδιότητες επιθεωρητή παραλίας.

Άρθρο 13: Παραλίες που βρίσκονται σε 2.2.3
κρατικό δάσος και σε περιοχή που
κηρύσσεται «Φυσικό Απόθεμα».

2 Ν.153(Ι)/2003, Οι περί Προστασίας Άρθρο 13(1): Κήρυξη τόπων 3.2(β)
N.131(I)/2006, και Διαχείρισης της κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες
N.113(I)/2012 Φύσης και της διατήρησης από τον Υπουργό ΓΦΠΠ. 

Άγριας Ζωής Νόμοι 

Άρθρο 15(1): Έκδοση Διατάγματος 3.2(γ)
διαχείρισης και προστασίας της φύσης,
αναφορικά με ειδική ζώνη διατήρησης.

3 N.140(I)/2005, Οι περί της Άρθρο 4: Πριν από τη χορήγηση 3.2(στ)
N.42(I)/2007, Εκτίμησης πολεοδομικής άδειας, λαμβάνεται
N.137(I)/2012 Επιπτώσεων στο υπόψη τη γνωμάτευση της

Περιβάλλον από Περιβαλλοντικής Αρχής
Ορισμένα Έργα (Διευθυντής του Τμήματος
Νόμοι του 2005- Περιβάλλοντος του Υπουργείου
2012 ΓΦΠΠ), η οποία εξετάζει για κάθε

περίπτωση τη Μελέτη Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. 
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Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

4 Ν. 90/1972 και Οι περί Άρθρο 26(2): Το Υπουργικό 4.2
τροποποιήσεις Πολεοδομίας και Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει

Χωροταξίας Νόμοι πολεοδομική άδεια κατά
του 1972 έως 2014 παρέκκλιση του σχεδίου

ανάπτυξης, σε έκτακτες και
δικαιολογημένες προς το δημόσιο
συμφέρον περιπτώσεις ή άλλες
ειδικές περιπτώσεις, που θα
καθοριστούν με Κανονισμούς.

5 Ν. 57/1989 και Οι περί της Άρθρο 4: Αρμόδια Αρχή 5.1.1
τροποποιήσεις Διεθνούς ο Υπουργός Συγκοινωνιών 5.1.2

Συμβάσεως περί και Έργων. Ειδικότερα
Προλήψεως της για τη λειτουργία ευκολιών
Ρύπανσης της υποδοχής λυμάτων,
Θάλασσας από αρμόδιοι φορείς είναι
Πλοία (Κυρωτικοί) ο Υπουργός Συγκοινωνιών
και περί Συναφών και Έργων (λιμάνια),
Θεμάτων Νόμοι ο Υπουργός ΓΦΠΠ (αλιευτικά
του 1989 έως 2005 καταφύγια) και ο Υπουργός

ΕΕΒΤ (μαρίνες).

6 Ν. 72/1968 Ο περί Προστασίας Άρθρο 3: Κήρυξη περιοχών 6.1
των Λουομένων εν τη λουομένων, με την έκδοση
Θαλάσση Νόμος ετήσιου Διατάγματος, και 

οποθέτηση σημαντήρων.

7 Ν.57(Ι)/2008 Ο περί της Διαχείρισης Άρθρο 4: Παρακολούθηση 6.5
της Ποιότητας των (καθορισμός περιοχών
Νερών Κολύμβησης κολύμβησης, κολυμβητικής
Νόμος περιόδου, προγράμματος

παρακολούθησης και σημείων
δειγματοληψίας).

Άρθρο 5: Αξιολόγηση ποιότητας 6.5 
ων νερών κολύμβησης.

Άρθρο 6: Ταξινόμηση και 6.5
ποιοτικός χαρακτηρισμός των
νερών κολύμβησης. 

Άρθρο 7: Ταυτότητα των νερών 6.5
κολύμβησης.

8 Ν.106(Ι)/2002 Ο περί Ελέγχου της Άρθρο 3: Ο Υπουργός ΓΦΠΠ 6.9.2
Ρύπανσης των Νερών μεριμνά ώστε να διατηρείται
και του Εδάφους αποτελεσματικός έλεγχος
Νόμος της ποιότητας των νερών

της Κύπρου και να διενεργούνται
για τον σκοπό αυτό τακτικές
επιθεωρήσεις, έτσι ώστε
να διατηρείται η ποιότητα
των νερών σύμφωνα με
καθορισμένα ποιοτικά πρότυπα.
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Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

9 ΚΔΠ 278/1999 Γνωστοποίηση Γνωστοποίηση για τα 1.1(δ)
σύμφωνα με το ανώτατα και κατώτατα 2.3
άρθρο 5Η(1)(β) του ετήσια δικαιώματα που θα
περί Προστασίας καταβάλλονται στις οικείες

της Παραλίας Νόμου αρχές από τους δικαιούχους
(Κεφ. 59) αδειών για την παροχή

υπηρεσιών ή διευκολύνσεων
που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.1993.

10 ΚΔΠ 335/2001 Γνωστοποίηση Γνωστοποίηση για τα 1.1(ε)
και ΚΔΠ 257/2008 σύμφωνα με το ανώτατα δικαιώματα για 2.3

άρθρο 5Η(1)(γ) του την περιοχή υπηρεσιών
περί Προστασίας και/ή διευκολύνσεων
της Παραλίας Νόμου στην παραλία από
(Κεφ. 59) αδειούχους και από

Τοπικές Αρχές.

11 ΚΔΠ 397/2013 Οι περί Προστασίας Κανονισμός 4: Καθορισμός 2.2.2
της Παραλίας (Άδειες προσόντων για τους
και Δικαιώματα) προσφοροδότες παροχείς 
(Τροποποιητικοί) διευκολύνσεων.
Κανονισμοί του 2013 

12 ΚΔΠ 273/90 Οι περί Αλιείας Κανονισμός 13: Προστασία 3.1(β)
Κανονισμοί χελώνων και άλλων ειδών. 

Κανονισμός 14: Θαλάσσια 3.2(α)
περιοχή Λάρας

13 ΚΔΠ 278/2012 Οι περί Ακτοπλοϊκών Κανονισμός 6: Επιθεωρήσεις 5.1.2(α),(β)
και Άλλων Επιβατηγών και έκδοση πιστοποιητικού
Σκαφών Κανονισμοί ασφαλείας. 

Κανονισμός 16: Προστασία 5.1.1
του περιβάλλοντος (απαγόρευση
απόρριψης λυμάτων στη θάλασσα,
μέγεθος δεξαμενών κατακράτησης
λυμάτων). 

Κανονισμός 24: Χώροι επιβατών 5.1.2(β)(i)
(μέγιστη διάρκεια πλόων σκαφών
χωρίς αποχωρητήρια)

14 ΚΔΠ 771/2003 Οι περί Ευκολιών Κανονισμός 18: Σχέδιο παραλαβής 5.1.2(γ)
Υποδοχής και και διακίνησης αποβλήτων
Απαγόρευσης (ετοιμάζεται για κάθε λιμάνι,
Απόρριψης στη αναθεωρείται ανά τριετία)
Θάλασσα Αποβλήτων
Πλοίου και Καταλοίπων
Φορτίου Κανονισμοί
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Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

15 ΚΔΠ 707/2004 Εκχώρηση Άρθρο 1(iii): Παρακολούθηση 6.9.2
εξουσιών/αρμοδιο- της ποιότητας των παράκτιων
τήτων που αφορούν και θαλάσσιων νερών
τον περί ελέγχου της από το ΤΑΘΕ.
ρύπανσης των νερών
και του εδάφους
Νόμο 106(Ι)/2002 

2.   Κοινοτική νομοθεσία

Αριθμός Σχετικό κεφάλαιο/

α/α νομοθεσίας Τίτλος νομοθεσίας Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

έκθεσης

1 2006/123/ΕΚ Οδηγία του Άρθρο 44: Ενσωμάτωση των 2.2.1
Ευρωπαϊκού νομοθετικών, κανονιστικών
Κοινοβουλίου και διοικητικών διατάξεων 
και του Συμβουλίου της οδηγίας στο εθνικό 2.2.2
σχετικά με τις δίκαιο πριν από τις 28.12.2009.
υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά.

2 92/43/ΕΟΚ Οδηγία του Άρθρο 3: Ένταξη περιοχών 3.2(α) 
Συμβουλίου για τη στο δίκτυο «Natura 2000».
διατήρηση των Άρθρο 4(4): Καθορισμός 3.2(β)
φυσικών οικοτόπων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας
καθώς και της άγριας ως ΕΖΔ. 
πανίδας και χλωρίδας 

Άρθρο 6: Καθορισμός μέτρων 3.2(γ)
διατήρησης. 
Άρθρο 17: Υποβολή εξαετούς 3.1(δ)
έκθεσης για την εφαρμογή των
διατάξεων της Οδηγίας. 

3 2006/7/ΕΚ Οδηγία του Άρθρο 3: Ετήσιος προσδιορισμός 6.1
Ευρωπαϊκού των υδάτων κολύμβησης και της 6.5.1
Κοινοβουλίου και διάρκειας της κολυμβητικής
του Συμβουλίου περιόδου. Καθορισμός
σχετικά με τη χρονοδιαγράμματος παρακολούθησης
διαχείριση της για κάθε τοποθεσία υδάτων 
ποιότητας των κολύμβησης και παρακολούθηση 
υδάτων κολύμβησης καθορισμένων παραμέτρων σε κάθε

τοποθεσία.

4 2000/60/ΕΚ Οδηγία του Άρθρο 11: Πρόγραμμα μέτρων 6.9.3
Ευρωπαϊκού (εφαρμογή μέτρων για τη 
Κοινοβουλίου νιτρορύπανση).
και του Συμβουλίου Παράρτημα V, παράγραφος 1.3.2: 6.9.3
για τη θέσπιση Eπιχειρησιακή παρακολούθηση
πλαισίου Κοινοτικής συστημάτων επιφανειακών
δράσης στον τομέα υδάτων (περιλαμβανομένων 
της πολιτικής των παράκτιων υδάτων).
υδάτων



3.   Διεθνείς συμβάσεις

Ημερομηνία Σχετικό κεφάλαιο/

α/α Σύμβαση κύρωσης από Διατάξεις που ελέγχθηκαν παράγραφος της

την Κυπριακή έκθεσης

Δημοκρατία

1 Πρωτόκολλο 28.6.1988 Άρθρο 5: Καθορισμός 3.2
για τις Ειδικά θαλάσσιων  
Προστατευόμενες προστατευόμενων
Περιοχές και τη περιοχών.
Βιοποικιλότητα στη Άρθρο 11(2): Καταρτισμός 3.1(α)
Μεσόγειο (μέρος της εθνικού καταλόγου με όλα
Σύμβασης της τα σπάνια και απειλούμενα
Βαρκελώνης) είδη χλωρίδας και πανίδας

καθώς και τους οικότοπους. 

2 Διεθνής Σύμβαση 2.11.1973 Παράρτημα IV, Κανονισμός 8: 5.1.1
ια την πρόληψη της Απόρριψη λυμάτων, 5.1.2 (β) ,(γ) ,(δ)
ρύπανσης της επεξεργασμένων ή μη,
θάλασσας από πλοία στη θάλασσα, σε καθορισμένες
(Σύμβαση MARPOL αποστάσεις από την
73/78) ακτογραμμή 

3 Πρωτόκολλο για την εκκρεμεί Διαδικασίες κύρωσης 6.3
Ολοκληρωμένη Πρωτοκόλλου
Διαχείριση των
Παράκτιων Ζωνών
της Μεσογείου (μέρος
της Σύμβασης της
Βαρκελώνης) 

4 Σύμβαση του 4.3.2011 Άρθρο 9: Λήψη μέτρων 6.7
Οργανισμού για την εφαρμογή των 
Ηνωμένων Εθνών ελάχιστων προδιαγραφών 
για τα Δικαιώματα για την προσβασιμότητα
των Ατόμων με των εγκαταστάσεων
Αναπηρίες και το και των υπηρεσιών που
σχετικό Πρωτόκολλό είναι ανοικτές ή παρέχονται
της στο κοινό από άτομα με

αναπηρίες. 
Άρθρο 30: Λήψη μέτρων για 6.7
πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες
σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και
τουριστικές τοποθεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Προσβασιμότητα παραλιών από άτομα με αναπηρίες
1. Παραλίες με πλήρη προσβασιμότητα

Επαρχία Τοπική Αρχή Παραλία

1 Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας Λάντα
2 Δήμος Αγίας Νάπας Βαθιά Γωνιά
3 Δήμος Παραλιμνίου Fig Tree, Πρωταράς
4 Δήμος Παραλιμνίου Βρυσί Γ’, Πρωταράς
5 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας Φοινικούδες
6 Λεμεσός Δήμος Λεμεσού Ακτή Ολυμπίων Α΄
7 Δήμος Γερμασόγειας Δασούδι (ΚΟΤ)
8 ΚΣ Παρεκκλησιάς Κοινοτική Παραλία
9 Πάφος Δήμος Πάφου Βρυσούδια Α’ (ΣΟΔΑΠ)

10 Δήμος Γεροσκήπου Δημοτική Παραλία
11 Δήμος Πόλης Χρυσοχούς Δασούδι
12 Δήμος Πόλης Χρυσοχούς Δημοτική παραλία

2. Παραλίες με μερική προσβασιμότητα

Επαρχία Τοπική Αρχή Παραλία

1 Αμμόχωστος Δήμος Αγίας Νάπας Νησί
2 Δήμος Παραλιμνίου Λούμα
3 Δήμος Παραλιμνίου Περνέρα
4 Δήμος Παραλιμνίου Βρυσί Α’ 
5 Δήμος Παραλιμνίου Βρυσί Β’ 
6 Λάρνακα Δήμος Λάρνακας Μακένζυ
7 ΚΣ Ορόκλινης Γιαννάδες
8 ΚΣ Περβολιών Φάρος
9 ΚΣ Πύλας Παραλία ΚΟΤ

10 Λεμεσός Δήμος Λεμεσού Ακτή Ολυμπίων Β’
11 Δήμος Αγίου Αθανασίου Μαϊάμι
12 ΚΣ Πύργου Αόρατοι
13 ΚΣ Πύργου Παναγιές
14 ΚΣ Αγίου Τύχωνα Αφροδίτη
15 ΚΣ Αγίου Τύχωνα Καστέλλα
16 ΚΣ Αγίου Τύχωνα Ονήσιλος
17 ΚΣ Αγίου Τύχωνα Αγία Βαρβάρα
18 ΚΣ Αγίου Τύχωνα Βούππα
19 ΚΣ Πεντακώμου Ακτή Κυβερνήτη
20 ΚΣ Πισσουρίου Κοινοτική Παραλία
21 Πάφος Δήμος Πάφου Βρυσούδια Β’
22 Δήμος Πάφου Φάρος
23 Δήμος Πάφου Δημοτικά Μπάνια
24 Δήμος Πάφου Παχύαμμος
25 Δήμος Πέγειας Κόλπος Κοραλλίων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Είδη παράκτιας πανίδας στην Κύπρο με ειδικό ενδιαφέρον

Είδος Κόκκινη Λίστα Οδηγία 92/43/ΕOΚ Περιοχές στις οποίες

IUCN εντοπίζονται8

Μεσογειακή Κρισίμως Είδος κοινοτικού Δυτικές ακτές (βόρεια 
φώκια κινδυνεύον είδος ενδιαφέροντος που της Πάφου μέχρι Γερόνησο),
(Monachus απαιτεί αυστηρή Κόλπος Χρυσοχούς,
monachus) προστασία. Ακρωτήρι Γάτα, περιοχή

Καρέτα καρέτα Κινδυνεύον είδος Είδος κοινοτικού Δυτικές ακτές (κυρίως
(Caretta caretta) ενδιαφέροντος που περιοχή Λάρα-Τοξεύτρα,

απαιτεί αυστηρή Πόλις-Γυαλιά), Κόλπος
προστασία. Χρυσοχούς

Πράσινη χελώνα) Κινδυνεύον είδος Είδος κοινοτικού Δυτικές ακτές (κυρίως 
(Chelonia mydas ενδιαφέροντος που περιοχή Λάρα-Τοξεύτρα,

απαιτεί αυστηρή Πόλις-Γυαλιά), Κόλπος
προστασία. Χρυσοχούς
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8.  Initial Assessment of the Marine Environment of Cyprus, MANRE, DFMR, July 2012 – Implementation of article 8 of the
Marine Strategy Framework-Directive (2008/56/EC)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – Αξιολόγηση ειδών θαλάσσιας πανίδας βάσει της έκθεσης
για την εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο για την περίοδο
2007-2012

Είδος Chelonia mydas Caretta caretta Monachus monachus

Μέγεθος 120-360 800-1600 4-10
πληθυσμού

Εκ των οποίων 60-180 400-800 –
θηλυκά σε
αναπαραγωγική
ηλικία

Βραχυπρόθεσμη σταθερή αυξητική σταθερή
τάση πληθυσμού
(2001-2012)

Μακροπρόθεσμη σταθερή αυξητική –
τάση πληθυσμού 
1988-2012)

Ποιότητα βιοτόπου καλή (με βάση τα καλή (βάσει εκτίμησης καλή (με βάση έρευνες
δεδομένα για τις εμπειρογνωμόνων και σε υποθαλάσσια / μερικώς
περιοχές σίτισης των δεδομένων για υποθαλάσσια σπήλαια
και παραλίες ωοτοκίας, περιοχές αναπαραγωγής για ανάπαυση και
και εκτιμήσεις και σίτισης) αναπαραγωγή και
εμπειρογνωμόνων) σε ρηχά νερά για σίτιση,

και την κρίση
εμπειρογνωμόνων)

Βραχυπρόθεσμη σταθερή σταθερή σταθερή
τάση βιοτόπου
(2001-2012)

Μακροπρόθεσμη σταθερή – –
τάση βιοτόπου
(1988-2012)

Κύριες οδήγηση οδήγηση μηχανοκίνητων επαγγελματική αλιεία
πιέσεις/απειλές μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός δρόμου, με παθητικά μέσα,

οχημάτων εκτός φωτορύπανση, ερασιτεχνική αλιεία,
δρόμου, αστικοποιημένες περιοχές επισκέψεις στις σπηλιές
φωτορύπανση, και ανθρώπινη κατοίκηση, για λόγους αναψυχής.
αστικοποιημένες πελαγικά παραγάδια,
περιοχές και ανθρώπινη δίχτυα.
κατοίκηση, πελαγικά
παραγάδια, δίχτυα.

Συμπεράσματα

Αξιολόγηση κακή ευνοϊκή ανεπαρκής
πληθυσμού

Αξιολόγηση ευνοϊκή ευνοϊκή ανεπαρκής
βιοτόπου
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Είδος Chelonia mydas Caretta caretta Monachus monachus

Αξιολόγηση ανεπαρκείς ευνοϊκές ανεπαρκείς
μελλοντικών
προοπτικών

Συνολική κακή ευνοϊκή ανεπαρκής
αξιολόγηση
της κατάστασης
διατήρησης

Συνολική τάση βελτιώνεται – σταθερή
στην κατάσταση
διατήρησης

Δίκτυο «Natura 2000»

Μέγεθος 60-180 400-800  4-10
πληθυσμού εντός θηλυκά
του δικτύου αναπαραγωγής

Τάση μεγέθους αυξητική αυξητική σταθερή
πληθυσμού εντός 
του δικτύου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ– Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στην Κύπρο
Κωδικός

Τόπου Ονομασία Ενδεικτικά είδη συμπερίληψης Απόφαση Περιοχές Νερών

Κοινοτικής ΤΚΣ και οικότοποι στον Επιτροπής Κολύμβησης

Σημασίας κατάλογο ΤΚΣ (Οδηγία 2006/7/ΕΚ)

(ΤΚΣ) 

CY4000001 Περιοχή Caretta caretta, 2008 2008/335/EK –
Πόλις-Γιαλιά Rousettus.

aegyptiacus, 
λιβάδια
Ποσειδώνιας

CY4000010 Χερσόνησος Caretta caretta, 2011 2012/9/EE Καφίζης, 
Ακάμα Chelonia Mydas, Λουτρά

Αμμοθίνες, Αφροδίτης,
Οικότοπος με Κονιζόκαμπος,
αόρατους, Χάλαβρο
σερπεντινόφυλλα
λιβάδια, οικότοπος
ελιάς χαρουπιάς. 

CY4000006 Θαλάσσια Λιβάδια Ποσειδώνιας, 2008 2008/335/EK –
περιοχή
Μουλιά ύφαλοι

CY5000005 Ακρωτήριο Θαλάσσιο μέρος. 2008 2008/335/EK Πέτρα του
Άσπρο – Cystoeira-Padina Ρωμιού
Πέτρα του (ενδιαίτημα 
Ρωμιού θαλάσσιων

χελώνων), χερσαίο
μέρος φρύγανα, ελιά-
χαρουπιά, 95 είδη
πουλιών, καταφύγιο
για κάποια είδη
γερακιών, νυκτερίδα
Rousettus aegyptiacus

CY3000005 Κάβο Γκρέκο Αόρατοι, Μεσογειακοί. 2008 2008/335/EK Κόννος
βράχοι, εποχιακά λιμνία,
σημαντικός βιότοπος για
αποδημητικά πουλιά,
λιβάδια Ποσειδώνιας

CY3000006 Θαλάσσια Μεσογειακοί βράχοι, 2008 2008/335/EK Νησιά
περιοχή Νησιά λιβάδια Ποσειδώνιας. Λοπάρδι

CY6000002 Αλυκές Λάρνακας Σημαντικοί αλοφυτικοί 2008 2008/335/ΕΚ Περιοχή ΝΔ
και αμμοθινικοί τύποι Αεροδρομίου,
βλάστησης, περισσότερα Περιοχή 
από 100 είδη πουλιών, Ορφανή
περιοχή Ramsar.

CY4000013 Φάρος Κάτω Μεσογειακοί Παράκτιοι 2011 2011/85/ΕΕ Φάρος
Πάφου Βράχοι, Αμμοθίνες,

οικότοπος ziziphus,
διαχείμανση του πτηνού
CharadrusIeschenaulti.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – Ιδιωτικά παράκτια και θαλάσσια έργα που έχουν
καταγραφεί από το ΤΔΕ

Έτος

Έτος Διάταγμα καταγραφής /

α/α Περιοχή Είδος κατασκευής κατασκευής κατεδάφισης/ Νομιμότητα τελευταίων

καταδίκη κατασκευής διαθέσιμων

στοιχείων

1 Γερμασόγεια Πλωτή ξύλινη 1996 Προωθήθηκε η λήψη παράνομη 2008
αποβάθρα δικαστικών μέτρων
(60μ. x 1μ.) η χωρίς να ολοκληρωθεί
οποία ανεγείρεται η διαδικασία
μόνο τους
καλοκαιρινούς
μήνες, σε παραλία
ξενοδοχείου.

2 Γερμασόγεια Κυματοθραύστης, 1978-1981 Δεν κινήθηκε παράνομα 2008
επίχωση και μπετόν διαδικασία λήψης
επί της παραλίας και δικαστικών μέτρων.
μέσα στη θάλασσα 

3 Γερμασόγεια Δύο βραχίονες 1972 Πρόστιμο £25, παράνομα 2008
(80μ. x 5μ.) και Διάταγμα μετακίνησης
κατασκευές επί της το οποίο δεν τηρήθηκε.
παραλίας (τοίχοι, Ασκήθηκε δίωξη
κλίμακες κ.α.) για παρακοή Διατάγματος,

η οποία απεσύρθη.

4 Γερμασόγεια Βραχίονες 1968-1978, Πρόστιμο £15 παράνομοι 2008
(150μ. και 1981 (31.3.1980) και £50
100μ. X 5μ.), επεκτάσεις (3.6.1982)
κυματοθραύστης
από ογκόλιθους) 

5 Γερμασόγεια Δύο βραχίονες 1973-1974 Πρόστιμο £50 παράνομοι 2008
(50μ. x 15μ.) (3.7.1979), Διάταγμα

μετακίνησης σε δύο
μήνες (3.7.1979)

6 Γερμασόγεια Βραχίονας * Δεν λήφθηκαν παράνομοι 2008
(40μ. x 5μ.) και οποιαδήποτε
κυματοθραύστης δικαστικά μέτρα
κατά μήκος της
παραλίας 

7 Γερμασόγεια Δύο βραχίονες 1973, 1983 Πρόστιμο £30 παράνομοι 2008
50μ./45μ. x 5μ.), επεκτάσεις (6.11.1978)
κυματοθραύστης
από ογκόλιθο κατά
μήκος της παραλίας8

8 Γερμασόγεια Δύο βραχίoνες 1973 Πρόστιμα £25 παράνομοι 2008
(43μ./33μ. x 5μ.), στην εταιρεία και
κυματοθραύστης τον Διευθυντή 
από ογκόλιθους κατά (26.4.1980)
μήκος της παραλίας
μεταξύ των βραχιόνων
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Έτος

Έτος Διάταγμα καταγραφής /

α/α Περιοχή Είδος κατασκευής κατασκευής κατεδάφισης/ Νομιμότητα τελευταίων

καταδίκη κατασκευής διαθέσιμων

στοιχείων

9 Γερμασόγεια Κυματοθραύστης 1964 Πρόστιμο £10 παράνομος 2008
από ογκόλιθους (6.5.1979), Διάταγμα

μετακίνησης το οποίο
δεν τηρήθηκε.
Ασκήθηκε δίωξη για
παρακοή Διατάγματος,
η οποία απεσύρθη.

10 Γερμασόγεια Ογκόλιθοι και 1980 Δεν λήφθηκαν παράνομα 2008
μπετόν που οποιαδήποτε
σχηματίζουν δικαστικά μέτρα
λιμανάκι

11 Γερμασόγεια Δύο βραχίoνες 1971-1978 Πρόστιμο £50 παράνομοι 2008
(75μ./32μ. x 3,5μ.), (4.7.1979), Διάταγμα
κυματοθραύστης μετακίνησης
από ογκόλιθους σε δύο μήνες
μεταξύ των (4.7.1979)
βραχιόνων

12 Γερμασόγεια Δύο βραχίoνες 1971 Πρόστιμο £15 παράνομοι 2008
(33μ./10μ. x 5μ.), (25.7.1978) στους
κυματοθραύστης τέσσερις ιδιοκτήτες
επί της παραλίας. Διάταγμα μετακίνησης

σε δύο μήνες (25.7.1978)

13 Αγ. Τύχωνας Επτά συνολικά
κυματοθραύστες 1971-1980 Πρόστιμο £25 και £50 παράνομοι 2008

στους ιδιοκτήτες, Διάταγμα
μετακίνησης ενός από τους
κυματοθραύστες σε δύο
μήνες (16.1.1982)

14 Ζύγι-Κίτι Διάφορες * * * 2014
παράκτιες και
θαλάσσιες
κατασκευές
(συνολικά 25)

15 Παραλίμνι Αριθμός * * * 2014
προβόλων και
βραχιόνων,
ισοπεδώσεις
και άλλες
κατασκευές σε
ακτές ξενοδοχείων
και άλλες παραλίες 
(σε συνολικά
10 παραλίες)

* Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα ελέγχου:
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