
 

 

 

 
 

 

    
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα 2014-2020»,σε ποσοστό 75% από το                  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 25% από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

Στα πλαίσια του Δεύτερου Παραδοτέου της Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την Περίοδο 2018-2028, ο Ανάδοχος 
«ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.» και «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)» καλείται να καθορίσει το Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το χερσαίο όριο αυτό σε συνδυασμό με το θαλάσσιο όριο, το οποίο είναι 
το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων (12 ναυτικά μίλια), θα αποτελέσουν την περιοχή εφαρμογής της 
πιο πάνω Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης. 

Ο καθορισμός του Χερσαίου Ορίου έλαβε υπόψη το Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για την ΟΔΠΠ και τα 
Έγγραφα του Διαγωνισμού, τα οποία ορίζουν μεταξύ άλλων τη χρήση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. 

Η μεθοδολογία της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης που ακολουθήθηκε, περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

1. Καθορισμός Κριτηρίων.  

2. Καθορισμός βαρύτητας για τα Κριτήρια με βάση τη Μέθοδο ΑΗΡ (Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία) 
με τη συμβολή των εκπροσώπων των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων.  

3. Συλλογή γεωχωρικών δεδομένων (ΤΚ&Χ (Γεωπύλη) και άλλα Κυβερνητικά Τμήματα). 

4. Διεξαγωγή επιτόπιων επισκέψεων. 

5. Χρήση της Μεθόδου PROMETHEE II σε περιβάλλον GIS, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα 
στάδια, ώστε να διαφανεί ποιες περιοχές διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις κατατάσσουν ως 
κατάλληλες για συμπερίληψη στο Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Ζώνης. 

6. Ετοιμασία Χαρτών παρουσίασης του Χερσαίου Όριο της Παράκτιας Ζώνης.  

Για την εφαρμογή της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης δημιουργήθηκαν πέντε (5) κατηγορίες Κριτηρίων οι 
οποίες περιλαμβάνουν συνολικά είκοσι επτά (27) Κριτήρια. Ορισμένα Κριτήρια σχετίζονται με 
χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης (πχ. τύποι οικοτόπων & χλωρίδα παράκτιας ζώνης) και άλλα 
σχετίζονται με την ανάγκη συμπερίληψης συγκεκριμένων περιοχών στο Χερσαίο Όριο της Παράκτιας 
Ζώνης, ώστε να τύχουν διαχείρισης (πχ. εγκαταλελειμμένα λατομεία).   

Οι πέντε (5) κατηγορίες Κριτηρίων είναι: 

1. Φυσικό περιβάλλον (βιοποικιλότητα, υψόμετρο, προστατευόμενες περιοχές, περιβαλλοντικές 
απειλές κ.α.). 

2. Τοπίο (παράκτια τοπία, περιοχές με οπτική επαφή με τη θάλασσα, κ.α.).  

3. Πολιτιστικό περιβάλλον (Αρχαία Μνημεία και Πολιτιστικά και Θρησκευτικά Μνημεία, κ.α.). 

4. Κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον (οικονομικές δραστηριότητες, πολεοδομικές ζώνες, κ.α.).  

5. Απόσταση από την ακτογραμμή (απόσταση 5 χιλιομέτρων, διαβαθμισμένη ανά ένα χιλιόμετρο).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω κατηγορίες Κριτηρίων και τις βαρύτητες που καθορίστηκαν με τη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των αρμοδίων Κυβερνητικών Τμημάτων, εφαρμόστηκε η Μέθοδος 
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PROMETHEE, ώστε να διαφανεί ποιες περιοχές διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις κατατάσσουν ως 
κατάλληλες για συμπερίληψη στο Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Ζώνης. 

Στη συνέχεια, έχοντας ως βασικό γνώμονα τα αποτελέσματα της Μεθόδου PROMETHEE, καθορίστηκε το 
Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας (εξαιρουμένων των κατεχόμενων 
περιοχών και των περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων). Για την ακριβή αποτύπωση του Ορίου, έγινε 
προσπάθεια ταύτισής του με υφιστάμενο φυσικό, τεχνητό ή θεσμικό όριο (πχ. λεκάνη απορροής, δρόμος, 
διοικητικά όρια, πολεοδομικές ζώνες, κ.λπ.). Το Χερσαίο Όριο της Παράκτιας Ζώνης παρουσιάζεται σε 
δύο (2) συνοδευτικούς χάρτες. 

Λεπτομέρειες για το υπό εκπόνηση Έργο, καθώς και για την παραπάνω διαδικασία καθορισμού του 
Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα 
«Καθορισμός του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας» που θα 
διεξαχθεί την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 στις 9:00π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (ισόγειο) 
του Υπουργείου Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου, Λευκωσία). 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης και να 
ενημερώνεστε για τις επικείμενες διαβουλεύσεις, στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.moa.gov.cy/environment) και της Κοινοπραξίας (www.alaplanning.com, www.ekby.gr). 

 

Περισσότερες πληροφορίες:  
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Email: jconstantinidou@environment.moa.gov.cy, Τηλ.: +357 22408920,  Fax.: +357 22774945  
Άτομο Επικοινωνίας: Ιωάννα Κωνσταντινίδου  
 
ALA Planning Partnership Consultancy L.L.C.  
Email: info@alaplanning.com, Τηλ.: +357 22518556/7, Fax: +357 22511739                                           
Άτομο Επικοινωνίας: Χριστιάνα Βιολάρη   
 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων  
Email: helena@ekby.gr, Τηλ.: +30 2310 473320/εσωτερικό 211, Fax: +30 2310 471795                        
Άτομο Επικοινωνίας: Έλενα Χατζηχαραλάμπους 
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