
Παράρτημα Ε  
 
 
 
Συχνές Ερωτήσεις  σε σχέση με τον καθορισμό Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης εντός των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας  
 
 
Εισαγωγή 
Αυτό το σημείωμα έχει ως στόχο τη σύντομη ενημέρωση των εμπλεκομένων 
μερών για τον  καθορισμό Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. 
 
Τί σημαίνει Ειδική Ζώνη Διατήρησης;  
Οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης καθορίζονται για σκοπούς διατήρησης, 
συντήρησης ή αποκατάστασης μιας επαρκούς ποικιλίας και έκτασης 
οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα 1 και 2 του Νόμου των Βρετανικών Βάσεων περί Προστασίας 
και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής του 2007 καθώς και άλλων 
σημαντικών οικοτόπων και ειδών.  
 
Γιατί η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων οφείλει να καθορίσει και να 
προστατεύσει τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης; 
 
Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων έχει νομική υποχρέωση να καθορίσει 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας και 
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής που καλύπτει τις υποχρεώσεις 
των Βρετανικών Βάσεων προς τη Συνθήκη της Βέρνης αντικατοπτρίζοντας τις 
πρόνοιες του Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας περί Προστασίας και 
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής. Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζει τις 
πρόνοιες της Ευρωπαϊκής  Οδηγίας 92/43/EEC για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Ο 
καθορισμός στις Βάσεις στηρίζει το υφιστάμενο δίκτυο (NATURA 2000) των 
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης σε Κύπρο και Ευρώπη. Η Διοίκηση έχει επίσης 
υποχρέωση να καθορίσει κατάλληλα μέτρα διαχείρισης και προστασίας για τις 
καθορισμένες περιοχές. Η Διοίκηση θα έχει στενή συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλιστεί η προστασία και σωστή διαχείριση 
των περιοχών αυτών.  
 
Πώς θα  επηρεάσει  ο καθορισμός την ανάπτυξη; 
Ο καθορισμός των  Ειδικών Ζωνών Διατήρησης δεν σημαίνει μηδενική 
ανάπτυξη. Οι προτεινόμενες αναπτύξεις θα υπόκεινται σε προσεκτική 
αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών τους επιπτώσεων στην ακεραιότητα  ή το 
χαρακτήρα των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Η υποχρέωση αυτή, νομικά 
γνωστή ως Δέουσα Εκτίμηση, ισχύει  τόσο εντός  όσο και πλησίον των 
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης. Στις πλείστες περιπτώσεις αναπτύξεων  η 
Δέουσα Εκτίμηση είναι μια απλή και ξεκάθαρη διαδικασία.  Η διαδικασία της 
Δέουσας Εκτίμησης εφαρμόζεται από το 2007 σύμφωνα με Δήλωση Πολιτικής 
του Διοικητικού Γραμματέα των Βρετανικών Βάσεων σε σχέση με τις 
προτεινόμενες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε 
σχέση με τις κηρυγμένες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Η ίδια διαδικασία 

 1



εφαρμόζεται και σε σχέση με τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που 
καθορίστηκαν το 2010 σύμφωνα με το Νόμο περί Θηραμάτων και Άγριων 
Πτηνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δέουσα Εκτίμηση 
διαβάστε στον πιο κάτω ιστότοπο: 
 
http://www.sbaadministration.org/index.php/eco-policy-guidance
 
 
Οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις υφιστάμενες νόμιμες δραστηριότητες 
διαχείρισης γης μάλλον δεν θα επηρεαστούν αλλά αντιθέτως σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί και να επιβάλλονται για επίτευξη των στόχων 
διατήρησης.  
 
  
Πώς καθορίζονται επίσημα οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης; 
Οι περιοχές που πληρούν τα κριτήρια για καθορισμό βάσει διαθέσιμων 
επιστημονικών δεδομένων γνωστοποιούνται αρχικά σύμφωνα με το Νόμο των 
Βρετανικών Βάσεων περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της 
Άγριας Ζωής ως κατάλογος με περιοχές Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 
σημασίας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε χρονική περίοδο 30 ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην επίσημη 
εφημερίδα των Βρετανικών Βάσεων να υποβάλει αιτιολογημένες παραστάσεις 
επικαλούμενος συγκεκριμένους επιστημονικούς λόγους. Οι παραστάσεις θα  
ληφθούν υπόψη και ο τελικός κατάλογος των περιοχών Ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής σημασίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Βρετανικών Βάσεων. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο 
καθορίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με διάταγμα σύμφωνα με το Νόμο 
περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης  και της Άγριας Ζωής.  
 
 
Πώς προστατεύονται οι Ειδικές Ζώνες Διατήρησης; 
Πέρα από τη γενική προστασία των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης που 
προνοείται στο Νόμο των Βάσεων περί Προστασίας και Διαχείρισης της 
Φύσης και της Άγριας Ζωής, οι   Ειδικές Ζώνες Διατήρησης  θα τυγχάνουν  
διαχείρισης και προστασίας μέσα από νομικά μέτρα διατήρησης και 
συντήρησης των οικοτόπων και των ειδών πανίδας και χλωρίδας που 
βρίσκονται τόσο εντός όσο και κοντά στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης.  
 
Ποιό είναι το επόμενο βήμα και τί πρέπει να κάνετε; 
Στο παρόν στάδιο διαβουλευόμαστε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τις 
προτεινόμενες περιοχές. Αν συμφωνείτε με τον προτεινόμενο καθορισμό, δεν 
χρειάζεται να κάνετε τίποτε άλλο αν και θα θέλαμε να σημειώναμε την 
υποστήριξή σας. Αν, όμως, έχετε κάποια ένσταση ως προς τον καθορισμό, θα 
πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο για την υποβολή παραστάσεων  και να 
το επιστρέψετε στο Διοικητήριο της περιοχής σας. Έντυπα διατίθενται στα 
Διοικητήρια Ακρωτηρίου και Δεκέλειας και στα Κοινοτικά Συμβούλια.  
Πρέπει να διευκρινιστεί ότι μόνο επιχειρήματα με επιστημονική αιτιολογία θα 
λαμβάνονται υπόψη. Αν χρειαστεί μετά τη λήψη των γραπτών παραστάσεων, 
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιπλέον διευκρινήσεις. Οι τελικές 
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αποφάσεις για τον καθορισμό των περιοχών θα παρθούν αφού ληφθούν 
δεόντως υπόψη τυχόν παραστάσεις. 
 
 
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης  
επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες : 
 

• http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
 

• http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/C616AEA
921159FBAC22578010040DBF9?OpenDocument 
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