
 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η  πλειοψηφία  των  επιστημόνων  σήμερα  συμφωνεί  για  την  αυξανόμενη  επιρροή  της 

οικονομίας  και  της  κοινωνίας  στο  κλίμα  της  Γης  από  δραστηριότητες  όπως  η  καύση 

ορυκτών καυσίμων, η αποψίλωση τροπικών δασών και η κτηνοτροφία. Αναγνωρίζοντας τις 

επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο κλίμα, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε 

κατά  τη  διάρκεια  της  Συνόδου  Κορυφής  για  το  Περιβάλλον  και  την  Ανάπτυξη  στο  Ρίο  το 

1992τη  Σύμβαση  Πλαίσιο  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  την  Κλιματική  Αλλαγή.  Η  Κύπρος 

επικύρωσε  τη  Σύμβαση  το  1997.  Στόχος  της  Σύμβασης  είναι  η  σταθεροποίηση  των 

συγκεντρώσεων  των αερίων  του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα,  σε  επίπεδα  τέτοια ώστε 

να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Το 1997 υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο ορίζει νομικά δεσμευτικές οριακές 

τιμές  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  για  την  περίοδο  2008‐2012.  Η  Κύπρος  έχει 

επικυρώσει  το  Πρωτόκολλο  του  Κιότο  ως  κράτος  χωρίς  υποχρεώσεις  για  μείωση  ή 

περιορισμό  των  εκπομπών.  Το  2012,  στη  Σύνοδο  για  την  Κλιματική  Αλλαγή  που 

πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα  του Κατάρ,  συμφωνήθηκε η  δεύτερη δεσμευτική περίοδος 

του  Πρωτοκόλλου  (2013‐2020).  Στο  πλαίσιο  των  δεσμεύσεων  της  Ε.Ε.  (μείωση  στις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 1990), ανέλαβε 

και  η  Κυπριακή Δημοκρατία  τους  επιμέρους  εθνικούς  στόχους  για  μείωση  στις  εκπομπές 

αερίων  του  θερμοκηπίου  κατά  21%  μέχρι  το  2020  σε  σχέση  με  το  2005  από  τις 

εγκαταστάσεις  παραγωγής  ηλεκτρισμού,  τσιμέντου  και  κεραμικών,  και  κατά  5%  στους 

άλλους  τομείς όπως γεωργία, μεταφορές, απόβλητα κ.ά.,  σε σύγκριση με  τα επίπεδα  του 

2005. 

Θέλοντας  να προετοιμαστούν για  τις διεθνείς διαπραγματεύσεις  για  την περίοδο μετά  το 

2020,  οι  ηγέτες  της  Ε.Ε.  συμφώνησαν  τον  Οκτώβριο  του  2014  τη  μείωση  των  εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με το 1990. Αυτό 

για  την  Κύπρο  αντιστοιχεί  σε  μείωση  στις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  κατά  42% 

μέχρι  το  2030  σε  σχέση  με  το  2005  από  τις  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ηλεκτρισμού, 

τσιμέντου  και  κεραμικών,  και  κατά  22%  στους  άλλους  τομείς  όπως  γεωργία,  μεταφορές, 

απόβλητα κ.ά., σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σύμφωνα  με  τις  εκθέσεις  απογραφής  εκπομπών  αερίων  του 

θερμοκηπίου, οι συνολικές εκπομπές της Κύπρου αυξήθηκαν κατά 52%  κατά την περίοδο 

1990‐2012, ενώ από το 2008 παρατηρείται μία μείωση κατά μέσο όρο 3% ετησίως.  
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Επιπρόσθετα,  οι  επιπτώσεις  της  αλλαγής  του  κλίματος  γίνονται  όλο  και  περισσότερο 

αισθητές  τόσο  στην  Ευρώπη  όσο  και  παγκοσμίως.  Αυτές  αναμένεται  να  είναιιδιαίτερα 

σοβαρές  για  την  Κύπρο  αφού  οι  κλιματικές  αλλαγές  είναι  ήδη  εμφανείς  καθώς  κατά  τα 

τελευταία 100  χρόνια παρατηρείται αύξηση στη μέση θερμοκρασία  και μείωση στη μέση 

ετήσια βροχόπτωση. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά 

και θα αυξηθούν κατά τις επόμενες δεκαετίες. 

Εν όψει των πιο πάνω, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να αναπτύξει την 

οικονομία  της  με  τρόπο  που  να  περιορίζει  τις  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις για προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. Δεδομένου ότι ένα ουσιαστικό μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 

Κύπρου  προέρχεται  από  τα  φθοριούχα  αέρια  του  θερμοκηπίου,  τονίζει  την  ανάγκη  για 

πλήρη και ορθή εφαρμογή του θεσμικού νομικού πλαισίου για περιορισμό ή/και ανάκτησή 

τους. 

Τέλος,  η  κλιματική  αλλαγή  αποτελεί  ένα  θέμα  οριζόντιο  που  απαιτεί  τη  συμμετοχή  και 

δραστηριοποίηση  σχεδόν  όλων  των  Υπουργείων  της  Κύπρου,  συμπεριλαμβανομένων  του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου,  Βιομηχανίας  και  Τουρισμού,  του  Υπουργείου  Εξωτερικών,  του  Υπουργείου 

Συγκοινωνιών  και  Έργων,  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Ευημερίας  και  Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων,  της  Ρυθμιστικής  Αρχής  Ενέργειας  και  των  τοπικών  αρχών.  Ως  εκ  τούτου,  ο 

ρόλος του Τμήματος Περιβάλλοντος ως εθνικός συντονιστής πρέπει να αναβαθμιστεί και να 

ενδυναμωθεί.  Επιπρόσθετα,  σημαντικός  παράγοντας  στις  προσπάθειες  είναι  η  συνεχής 

βελτίωση  του  θεσμικού  πλαισίου,  συμπεριλαμβανομένου  μέσω  της  δημιουργίας 

συστήματος επιθεωρήσεων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1.1. Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και προσαρμογή στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής 

Το Σύστημα Εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποτελεί το 

βασικό εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών βιομηχανικών αερίων του θερμοκηπίου με 

οικονομικά  αποδοτικό  τρόπο.  Για  επίτευξη  των  στόχων  που  έχουν  τεθεί  για  το  ΣΕΔΕ, 

απαιτείται η αδειοδότηση, έλεγχος και παρακολούθηση των σταθερών εγκαταστάσεων και 

αερομεταφορών  που  συμμετέχουν  στο  Σύστημα,  η  διαχείριση  του  Εθνικού  Μητρώου 

Δικαιωμάτων  Εκπομπής  Αερίων  του  Θερμοκηπίου,  και  η  δημοπράτηση  Δικαιωμάτων 

Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου. 

Για  τους  τομείς  που  δεν  περιλαμβάνονται  στο  ΣΕΔΕ,  τα  κράτη  μέλη  ανέλαβαν  εθνικούς 

στόχους μείωσης των εκπομπών τους. Για την επίτευξη του εθνικού στόχου της Κύπρου για 

μείωση κατά 5% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2005, απαιτείται η ετοιμασία στρατηγικού 
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σχεδίου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τις πρόνοιες της 

σχετικής Απόφασης (Αρ. 406/2009/ΕΚ). 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή επίσης απαιτεί την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου 

και κατάλληλων τομεακών σχεδίων δράσης, ενσωμάτωση των μέτρων σε όλες τις σχετικές 

τομεακές πολιτικές, και την εκ των προτέρων αξιολόγηση κινδύνου από τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. 

1.2. Εφαρμογή  διεθνών  και  ευρωπαϊκών  δεσμεύσεων  για  την  κλιματική  αλλαγή,  την 

προστασία  της  στοιβάδας  του  όζοντος  και  την  ρύθμιση  και  παρακολούθηση  των 

φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 

Οι  δεσμεύσεις  που  προκύπτουν  από  το  διεθνές  και  ευρωπαϊκό  νομικό  πλαίσιο, 

περιλαμβάνουν  την  υποβολή  εκθέσεων  απογραφής  εκπομπών,  προβλέψεις  εκπομπών 

αερίων  του θερμοκηπίου,  και  εκθέσεις  για  τη  χρηματοδότηση και  τις πολιτικές  και μέτρα 

που  εφαρμόζονται  για  προσαρμογή  στην  κλιματική  αλλαγή  και  μείωση  των  εκπομπών 

αερίων  του  θερμοκηπίου.  Επιπλέον,  στα  πλαίσια  της  Σύμβασης  Πλαίσιο  των  Ηνωμένων 

Εθνών  για  την  Κλιματική  Αλλαγή  απαιτείται  η  ετοιμασία  εθνικής  έκθεσης  και  έκθεσης 

διετίας. Συμμετοχή στις διεθνείς διασκέψεις και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που 

πραγματοποιούνται  σε  Ευρωπαϊκό  επίπεδο,  όπου  η  συμμετοχή  αυτή  είναι  αναγκαία  για 

διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων και στόχων, επιφέρει επιπρόσθετες απαιτήσεις. 

Η  ρύθμιση  και  παρακολούθηση  των  φθοριούχων  αερίων  του  θερμοκηπίου  απαιτεί  την 

εφαρμογή  χρηματοδοτικών  σχεδίων  για  την  απόσυρση  και  καταστροφή  απαγορευμένων 

ψυκτικών ουσιών αλλά και τη δημιουργία σχεδίων ανάκτησης και καταστροφής των αερίων 

σύμφωνα  με  τη  σχετική  νομοθεσία,  τα  οποία  να  παρέχουν  τα  απαραίτητα  κίνητρα  προς 

τους χειριστές εξοπλισμού. 

1.3. Συντονισμός θεμάτων πολιτικής για την κλιματική αλλαγή 

Η υλοποίηση των πολιτικών και μέτρων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

αποτελεί  μία  μεγάλη  πρόκληση.  Η  κλιματική  αλλαγή  είναι  ένα  διεπιστημονικό  θέμα,  η 

υλοποίηση  του  οποίου  απαιτεί  την  εμπλοκή  διάφορων  Υπουργείων  και  αρμόδιων 

σωμάτων.  

Η Τεχνική Επιτροπή του ΣΕΔΕ και ηad‐hoc επιτροπή για την κλιματική αλλαγή συμβάλλουν 

στο συντονισμό και τη συζήτηση θεμάτων πολιτικής και μέτρων για μείωση των εκπομπών 

αερίων  του  θερμοκηπίου,  και  συλλογής  πληροφοριών  για  τις  απογραφές  και  τις 

προβλέψεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συντονισμός απαιτείται επίσης και με το 

Τμήμα  Τελωνείων  για  τον  έλεγχο  και  παρακολούθηση  των  φθοριούχων  αερίων  του 

θερμοκηπίου. 
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1.4. Υλοποίηση έργων – χρηματοδότηση έργων/δράσεων για την κλιματική αλλαγή 

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτείται η 

αξιοποίηση  των διαθέσιμων χρηματοδοτικών και άλλων εργαλείων,  και συγκεκριμένα  της 

δυνατότητας  σύναψης  διακρατικών  συμφωνιών  για  εμπορία  δικαιωμάτων  εκπομπής 

αερίων  του  θερμοκηπίου,  ης  εφαρμογής  των  σχετικών  Αποφάσεων  της  Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής  για  χρηματοδότηση  έργων  στην  Κύπρο  από  το  Χρηματοδοτικό  Πρόγραμμα 

NER300,  της  διάθεσης  τουλάχιστον  του  50%  των  εσόδων  από  τη  δημοπράτηση 

δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν 

κυρίως  την  κλιματική  αλλαγή,  και  διερεύνησης  της  δυνατότητας  χαρακτηρισμού  της 

γεωλογίας της Κύπρου όσον αφορά την καταλληλότητα της για εφαρμογή της τεχνολογίας 

για γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη 

εκμετάλλευσης  χρηματοδοτικών  σχεδίων  για  την  προώθηση  σχεδίων  δράσης  και  μέτρων 

μείωσης  και  προσαρμογής  στις  επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής,  καθώς  και  την 

απόσυρση ή καταστροφή απαγορευμένων ψυκτικών ουσιών.  

1.5. Διάχυση πληροφοριών για την κλιματική αλλαγή 

Η  περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  έχει  πρωταρχική  σημασία  στη  μετάβαση  προς  μια 

οικονομία  χαμηλών  εκπομπών  άνθρακα,  διευκολύνοντας  την  ενσωμάτωση  σχετικών 

πολιτικών  σε  όλους  τους  οικονομικούς  τομείς  και  την  προώθηση  αλλαγών  στα  πρότυπα 

παραγωγής και κατανάλωσης.  

Η διάχυση πληροφοριών για την κλιματική αλλαγή γίνεται μέσα από συναντήσεις με τους 

εμπλεκόμενους  φορείς  και  τους  ενδιαφερόμενους,  δημόσιες  παρουσιάσεις  και 

διαβουλεύσεις με το ευρύ κοινό, διανομή ενημερωτικού υλικού, και συμμετοχή σε εκθέσεις 

και  ημερίδες.  Τα  διάφορα  έργα  που  χρηματοδοτούνται  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα, 

όπως  για  παράδειγμα  το  LIFE,  προσφέρουν  επίσης  σημαντικά  εργαλεία  για  την 

αποτελεσματική διάχυση πληροφοριών. 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η  λειτουργία  βιομηχανικών  και  κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων  μπορεί  να  ρυπάνει  το 

περιβάλλον.  Ο  έλεγχος  της  ρύπανσης  των  νερών  και  του  εδάφους,  και  η  κατάλληλη 

διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες του Τμήματος 

Περιβάλλοντος.  Η  υλοποίηση  επιτυγχάνεται  κυρίως  μέσω  του  συστήματος  αδειοδότησης 

και επιθεωρήσεων. Όλες οι εγκαταστάσεις που δυνητικά ρυπαίνουν  (περίπου 800)  καθώς 

και όλοι οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων  (περίπου 400) πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια. 

Στο παρόν στάδιο, μόνο οι μισές από αυτές έχουν αδειοδοτηθεί. Χορηγούνται 3 κατηγορίες 

άδειων,  συγκεκριμένα    Άδεια  Απόρριψης,  Άδεια  Διαχείρισης  Αποβλήτων  και  Άδεια 
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Βιομηχανικών  Εκπομπών,  για  την  εξέταση  των  οποίων  υπάρχουν  τρεις  θεσμοθετημένες 

επιτροπές,   αποτελούμενες από εκπροσώπους αρμόδιων Υπουργείων, άλλων οργανισμών 

και  Μ.Κ.Ο.  Η  διαχείριση  της  μη‐συμμόρφωσης  γίνεται  μέσω  τακτικών  ελέγχων  και 

επιθεωρήσεων και για  την οποία η ανάγκη σε ανθρώπινους πόρους οδήγησε στην αγορά 

υπηρεσιών από το 2012 μέχρι σήμερα. Η υλοποίηση των υποχρεώσεων απαιτεί συντονισμό 

με όλα τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, 

Τμήμα  Γεωλογικής  Επισκόπησης,  Τμήμα  Αλιείας  και  Θαλάσσιων  Ερευνών,  Υπηρεσία 

Μεταλλίων,  Κτηνιατρικές  Υπηρεσίες)  και  άλλα  Υπουργεία  (Υπουργείο  Εσωτερικών, 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού). Για την εφαρμογή του περί Αποβλήτων 

Νόμου συναρμόδιο Υπουργείο  είναι  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  για  την  εφαρμογή  του 

περί  Βιομηχανικών  Εκπομπών  Νόμου  το  Υπουργείο  Εργασίας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

Η  προστασία  του  φυσικού  αποθέματος  της  Κύπρου  αποτελεί  άλλη  προτεραιότητα  του 

Τμήματος Περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες εστιάζονται στην προστασία των περιοχών του 

Δικτύου NATURA  2000,για  το  οποίο  το  Τμήμα  Περιβάλλοντος  είναι  η  συντονιστική  αρχή 

έχοντας  ταυτόχρονα  την  άμεση  διαχειριστική  ευθύνη  για  τις  περιοχές  που  έχουν  οριστεί 

σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικότοπους εκτός δασικών περιοχών. Το Δίκτυο ΝΑTURA 

2000 αποτελείται από 40 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας  (ΤΚΣ)  (ζώνες προστασίας ειδών και 

οικοτόπων  πλην  των  πουλιών)  και  από  30  Ζώνες  Ειδικής  Προστασίας  (ΖΕΠ)  (ζώνες 

προστασίας πουλιών), που μαζί αποτελούν το 29% της συνολικής έκτασης της Κύπρου που 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα διαχειριστικά σχέδια για τους ΤΚΣ 

έχουν εκπονηθεί αλλά τα σχετικά μέτρα προστασίας δεν έχουν υλοποιηθεί ενώ το δίκτυο 

παρακολούθησης  και  επόπτευσης  των  περιοχών  δεν  έχει  τεθεί  σε  πλήρη  εφαρμογή.  Για 

συμβουλευτικούς  σκοπούς  έχει  ιδρυθεί  Επιστημονική  Επιτροπή,  ενώ  στη  διαχείριση  του 

Δικτύου  εμπλέκονται  άλλες  3  διαχειριστικές  αρχές,  συγκεκριμένα  η  Υπηρεσία  Θήρας  και 

Πανίδας για τις ΖΕΠ, το Τμήμα Δασών για τους ΤΚΣ εντός δασικών περιοχών και το Τμήμα 

Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τους θαλάσσιους ΤΚΣ. Οι ανάγκη που προκύπτουν από 

το  συντονισμό  των  αρμόδιων  τμημάτων  για  τη  διαχείριση  των  περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης των επιπτώσεων από έργα που δεν συνδέονται με τη 

διαχείριση  τους  (Δέουσα Εκτίμηση  των Επιπτώσεων)  και  τη λειτουργία  της Επιστημονικής 

είναι  ιδιαίτερα αυξημένες.  Επίσης  σημαντική  είναι  η  ανάγκη  ενημέρωσης  του  κοινού  και 

ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων κοινοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η αποδοχή. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία για προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος είναι η 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από προτεινόμενα σχέδια, προγράμματα και 

έργα και η αποφυγή ή μείωση τους μέσω κατάλληλων μέτρων και δράσεων μετριασμού. Το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται σε εφαρμογή για περισσότερο από 10 χρόνια και το 

Τμήμα  Περιβάλλοντος  έχει  την  ευθύνη  να  αξιολογείτις  επιπτώσεις  και  να  εκδίδει 

περιβαλλοντικές  γνωματεύσεις,  οι  οποίες  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  των 

πολεοδομικών  και  άλλων  αδειών.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης  είναι  περίπλοκη  και 
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πολύπλευρη και απαιτεί συντονισμός τόσο εντός του Τμήματος όσο και με άλλα Τμήματα 

και Υπουργεία, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, απόψεις και πτυχές της 

προτεινόμενης  ανάπτυξης.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης  περιλαμβάνει  αξιολόγηση  από 

θεσμοθετημένη Επιτροπή, η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Εκτός από  τα έργα,  προγράμματα και σχέδια που εμπίπτουν στις  εν  λόγω νομοθεσίες,  το 

Τμήμα Περιβάλλοντος συμβουλεύει άλλες κρατικές αρχές για αναπτυξιακές δραστηριότητες 

που πιθανόν να έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο και εισηγείται όρους και μέτρα για μείωση 

των  επιπτώσεων.  Οι  ανάγκες  συντονισμού  για  την  διαδικασία  αξιολόγησης,  η  λειτουργία 

της  Επιτροπής  και  η  ανάγκη  διασφάλισης  ότι  οι  αιτήσεις  περιλαμβάνουν  όλη  την 

απαραίτητη  πληροφόρηση  απαιτούν  μεγάλη  ομάδα  με  λειτουργούς  με  εξειδικευμένες 

γνώσεις, οι οποίοι αφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους για τις πιο πάνω διεργασίες. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

2.1. Προστασία  του  περιβάλλοντος  από  τις  δραστηριότητες  βιομηχανικών  και 

κτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων,  φορέων  διαχείρισης  αποβλήτων  και  παραγωγών 

αποβλήτων 

Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η βελτίωση της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία  σε  θέματα  ελέγχου  της  ρύπανσης  και  διαχείρισης  αποβλήτων,  κυρίως  με  την 

εφαρμογή  συστήματος  αδειοδότησης  και  επιθεωρήσεων,  με  τον  καθορισμό 

προστατευόμενων  περιοχών  και  την  ετοιμασία  σχεδίων  διαχείρισης  και  προγραμμάτων 

δράσης, όπως απαιτείται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συμβάσεις.  

Επίσης,  βρίσκεται  σε  εξέλιξη  προσπάθεια  βελτίωσης  και  εκσυγχρονισμού  του  νομικού 

πλαισίου  για  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή,  μείωση  του  διοικητικού  φόρτου  και 

αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων και επιχειρήσεων όσον αφορά την 

περιβαλλοντική  αδειοδότηση.  Επιπρόσθετα,  θα  διαμορφωθεί  κατάλληλα  το  θεσμικό 

πλαίσιο  ειδικότερα  για  τα  θέματα  της  διαχείρισης  των  περιβαλλοντικών  πτυχών  που 

αφορούν την ενέργεια και τους υδρογονάνθρακες. 

2.2. Διαχείριση  των  ειδών  και  οικοτόπων  με  στόχο  την  ανάσχεση  της  υποβάθμισης  της 

κατάστασης διατήρησης 

Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους μέσα 

από  την  προστασία  και  διαχείριση  του  Δικτύου  NATURA  2000,  περιλαμβανομένης  της 

χαρτογράφησης  των  ειδών  και  οικοτόπων,  της  ετοιμασίας  διαχειριστικών σχεδίων  για  τις 

περιοχές του δικτύου, της παρακολούθησης και επόπτευσης των καθορισμένων περιοχών, 

και  της  εφαρμογής  δράσεων  προστασίας.  Άλλες  σημαντικές  δράσεις  εκτός  του  Δικτύου 

Natura  περιλαμβάνουν  μέτρα  για  τη  διακίνηση  ειδών  και  γενετικών  πόρων,  τη  μείωση  ή 

απάλειψη  εισβλητικών  ειδών,  και  τον  έλεγχο  της  εισαγωγής  στην  αγορά  Γενετικά 

Τροποποιημένων Οργανισμών. 
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Άλλος στόχος  της δραστηριότητας αυτής είναι η ετοιμασία και  εφαρμογή μιας ευρύτερης 

στρατηγικής  για  τη  βιοποικιλότητα,  η  διατήρηση  και  βελτίωση  των  οικοσυστημικών 

υπηρεσιών, και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων μέσω της προώθησης 

πράσινων υποδομών. 

2.3. Αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον  από  σχέδια/προγράμματα/έργα  και 

άλλες δράσεις 

Η δράση  καλύπτει  τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης  των  επιπτώσεων στο περιβάλλον 

για  νέα  σχέδια  και  έργα  που  περιλαμβάνει  αξιολόγηση  των  επιμέρους  περιβαλλοντικών 

πτυχών,  συντονισμό  και  συνεργασία  με  άλλα  Τμήματα,  κ.λπ.  Για  τις  παράκτιες  περιοχές 

προωθείται  η  ετοιμασία  στρατηγικής  για  ολοκληρωμένη  διαχείριση  και  ο  καθορισμός  

χερσαίου  χώρου  παράκτιας  ζώνης.  Τέλος,  όσον  αφορά  τον  περιβαλλοντικό  θόρυβο 

ετοιμάζονται  στρατηγικοί  χάρτες  θορύβου  και  προωθούνται  σχέδια  δράσης  για  δρόμους, 

αεροδρόμια και βιομηχανικές περιοχές για την προστασία των πολιτών από τον θόρυβο. 

Ετοιμάζεται νέα νομοθεσία που θα δώσει τα απαραίτητα εργαλεία για αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή  της  νομοθεσίας  (one‐stopshop,  διάταγμα  για  περιεχόμενα  μελετών,  διάταγμα 

για προσόντα μελετητών, υποχρεωτική παρακολούθηση).  

2.4. Διάχυση της πληροφόρησης 

Η  καλλιέργεια  περιβαλλοντικής  συνείδησης  αποτελεί  σημαντικό  εργαλείο  για  μείωση  της 

ρύπανσης.  Προς  το  σκοπό  αυτό  προστασίας  των  νερών  και  του  εδάφους  και  της  ορθής 

διαχείρισης αποβλήτων. Για το σκοπό γίνεται τακτική διάχυση πληροφόρησης για αποφυγή 

της ρύπανσης και  την ορθή διαχείριση των αποβλήτων με διάφορα μέσα πληροφόρησης. 

Παράλληλα, κατά την έκδοση αδειών και την ετοιμασία νέων νομοθετημάτων επιβάλλεται 

η διεξαγωγή δημοσίων διαβουλεύσεων.   

Η  ενίσχυση  της  ευαισθητοποίηση  και  η  πληροφόρηση  των  κοινοτήτων  για  το  Δίκτυο 

NATURA  2000  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  για  την  αποδοχή  του  Δικτύου  και  για  την 

αποτελεσματική  διαχείριση  του.  Μέσα  από  τα  προγράμματα  LIFE  διενεργούνται 

ενημερωτικές  εκστρατείες  προς  αυτό  το  σκοπό  και  έχουν  δημιουργηθεί  σχολικά 

εκπαιδευτικά πακέτα. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η παροχή πληροφόρησης 

για τα προτεινόμενα έργα και σχέδια και η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού πριν την 

τελική  έγκριση  είναι  υποχρεωτικά.  Επιπρόσθετα,  μέσω  διάφορων  δράσεων 

ευαισθητοποίησης  παρέχεται  πληροφόρηση  αναφορικά  με  τη  γενική  προσέγγιση  του 

Τμήματος  Περιβάλλοντος  για  την  αξιολόγηση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  το 

θόρυβο,  την  εφαρμογή  εργαλείων  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  και  την  διαχείριση  των 

παράκτιων περιοχών.  
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2.5. Υλοποίηση Έργων 

Για  τον  αποτελεσματικό  έλεγχο  της  ρύπανσης  και  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων 

απαιτούνται σημαντικού οικονομικοί πόροι και κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο 

προσωπικό.  Μέρος  των  απαραίτητων  οικονομικών  πόρων  αντλείται  από  κοινοτικά 

κονδύλια  μέσω  του  Προγράμματος  Life.  Η  προστασία  της  φύσης  επίσης  απαιτεί 

σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Ως εκ τούτου, η άντληση οικονομικών 

πόρων  από  κοινοτικά  κονδύλια  αποτελεί  προτεραιότητα.  Σημειώνεται  ότι  το  Πρόγραμμα 

LIFE  έχει  ήδη  χρηματοδοτήσει  την  ετοιμασία  εννέα  σχεδίων  διαχείρισης  για  το  Δίκτυο 

Natura 2000.  

Η  χρηματοδότηση  δράσεων  για  το  Δίκτυο  NATURA  2000  από  τα  ταμεία  Συνοχής  και 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει εγκριθεί για την περίοδο 2014‐2020,ενώ 

η  απορρόφηση  χρηματοδότησης  θα  ξεκινήσει  το  2015.  Επιπρόσθετα,  δεδομένης  της 

σημασίας εκπαίδευσης του προσωπικού για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

από  σχέδια  και  έργα,  θα  υλοποιηθεί  συγκεκριμένο  σχέδιο  δράσης  εκπαίδευσης  των 

λειτουργών,  των  μελών  των  Επιτροπών,  τοπικών  αρχών,  ΜΚΟ  κ.λπ.  το  οποίο  θα 

χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνοχής. 

2.6. Συντονισμός 

Η  εφαρμογή  των  νομοθεσιών  ελέγχου  της  ρύπανσης  των  νερών  και  των  εδαφών  και 

διαχείρισης  των  αποβλήτων,  συμπεριλαμβανομένων  της  λειτουργίας  των  Τεχνικών 

Επιτροπών  και  της  ετοιμασίας  εκθέσεων  συμμόρφωσης,  συνεπάγεται  αυξημένες  ανάγκες 

συντονισμού λόγω των πολλών εμπλεκομένων και αρμόδιων φορέων. Το ίδιο ισχύει και για 

την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης λόγω των πολλών φορέων που 

εμπλέκονται στη διαχείριση του ΔικτύουNatura 2000 αλλά και στην εφαρμογή των σχετικών 

νομοθεσιών και πολιτικών.  

Οι διαδικασίες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια, προγράμματα και 

έργα επίσης απαιτούν σημαντικές προσπάθειες συντονισμού καθώς μια μελέτη εκτίμησης 

συχνά  περιλαμβάνει  πολλές  περιβαλλοντικές  πτυχές,  όπως  και  για  την  αποτελεσματική 

λειτουργία  των  Τεχνικών  Επιτροπών  για  τη  αξιολόγηση  έργων  και  σχεδίων  ή 

προγραμμάτων,  και για ανταλλαγή πληροφόρησης μεταξύ των αδειοδοτουσών αρχών και 

των αιτητών.   
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σημαντική  πρόκληση  αποτελεί  η  ανάγκη  προώθησης  της  ανάπτυξης  για  βελτίωση  της 

ευημερίας  και  εξασφάλιση  θέσεων  απασχόλησης,  διασφαλίζοντας  παράλληλα  την 

προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  ενίσχυση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων.  Για  να 

ανταποκριθούμε  στην  πρόκληση  αυτή  απαιτείται  ο  μετασχηματισμός  των  οικονομικών 

τομέων  στη  βάση  ενός  πλαισίου  πολιτικής  που  να  προωθεί  την  καινοτομία,  την 

αποδοτικότητα  και  την  αλλαγή,  και  να  δημιουργεί  οικονομικές  ευκαιρίες  μέσω  του 

επανασχεδιασμού  προϊόντων,  της  βιώσιμης  διαχείρισης  και  χρήσης  πόρων,  και  της 

ευρύτερης  επαναχρησιμοποίησης  και  υποκατάστασης  υλικών.  Μια  από  τις  βασικές 

προτεραιότητες  του  Τμήματος  Περιβάλλοντος  είναι  η  αποδέσμευση  της  οικονομικής 

ανάπτυξης από τη χρήση πόρων και τον επηρεασμό του περιβάλλοντος, και η μετάβαση σε 

μια πράσινη, ανταγωνιστική οικονομία, με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές 

άνθρακα. Προς το σκοπό αυτό, η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία προωθείται μέσω 

της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για την πράσινη ανάπτυξη, και της 

προώθηση  της  αποδοτικότητας  των  πόρων  και  αειφόρων  πρότυπων  παραγωγής  και 

κατανάλωσης στη βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών αποφάσεων και σχεδίων δράσης. 

Επιπρόσθετα, η ώθηση της πράσινης οικονομίας απαιτεί τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 

και την προώθηση κινήτρων για επιχειρήσεις, βιομηχανίες και το ευρύ κοινό για αύξηση της 

αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων, προώθηση της προσέγγισης  του κύκλου  ζωής  των 

προϊόντων, μείωση των αποβλήτων και αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. Οι δράσεις 

περιλαμβάνουν  την  προώθηση  εθελοντικών  συστημάτων  αειφόρου  κατανάλωσης  και 

παραγωγής  μέσω  της  εφαρμογής  του  Ευρωπαϊκού  οικολογικού  σήμα  ECOLABEL  και  του 

Ευρωπαϊκού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, όπως και του σχεδίου δράσης 

για  τις  πράσινες  δημόσιες  συμβάσεις  GPP,  που  στόχο  έχουν  την  ελαχιστοποίηση  των 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τις  δραστηριότητες  των  επιχειρήσεων,  την  κατασκευή 

και χρήση προϊόντων, και την παροχή υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω έχει διαμορφωθεί και η νέα πολιτική του κράτους για τη 

διαχείριση  των  αποβλήτων.  Ο  τομέας  διαχείρισης  αποβλήτων  και  ειδικότερα  των 

δημοτικών  αποβλήτων,  τα  οποία  αποτελούν  το  δεύτερο  μεγαλύτερο  ρεύμα  αποβλήτων 

στην  Κύπρο,  δεν  χαρακτηρίζεται  από  ολοκληρωμένη  και  συγκροτημένη  αντιμετώπιση, 

παρόλο που γενικά εφαρμόζεται το περιεχόμενο της πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου 

της ΕΕ και για αρκετά ρεύματα αποβλήτων έχει δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή (δίκτυο 

αδειοδοτημένων  συλλεκτών  και  επεξεργαστών  αποβλήτων).  Για  συγκεκριμένους  τύπους 

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των απόβλητων συσκευασιών, αποβλήτων ηλεκτρικού 

και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  (ΑΗΗΕ),  μπαταριών  και  ελαστικών,  έχει  εφαρμοστεί  η 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού τόσο νομοθετικά όσο και με την λειτουργία ατομικών 
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και  συλλογικών  συστημάτων.  Παρόλα  αυτά,  λόγω  της  έλλειψης  μιας  ολοκληρωμένης 

προσέγγισης, μόνο το 20% των δημοτικών αποβλήτων προωθείται για ανακύκλωση ενώ το 

υπόλοιπο διατίθεται για ταφή. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος διαθέτει μια 

από  τις  υψηλότερες  κατά  κεφαλή παραγωγή  δημοτικών αποβλήτων  στην  Ευρώπη  τονίζει 

την  ανάγκη  για  αναπροσαρμογή  της  πολιτικής  με  στόχο  τη  μείωση  του  συνολικού 

αντίκτυπου της χρήσης των πόρων και βελτίωση της αποδοτικότητα τους. 

Στα πλαίσια αυτά αλλά  και  βάσει  ευρωπαϊκών υποχρεώσεων  έχουν  ετοιμαστεί  το  Εθνικό 

Πρόγραμμα  Πρόληψης  Δημιουργίας  Αποβλήτων  και  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  Δημοτικών 

Αποβλήτων.  Το  Πρόγραμμα  Πρόληψης  περιλαμβάνει  δέσμη  μέτρων  που  εστιάζονται  στη 

μείωση  της  παραγωγής  αποβλήτων  σε  ορισμένα  ρεύματα  (τροφικά  απόβλητα,  χαρτί, 

πλαστικό,  ηλεκτρικό  και ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  ρουχισμό  και απόβλητα  κατασκευών και 

κατεδαφίσεων)  και  των  αρνητικών  επιπτώσεων  στο  ρεύμα  των  επικίνδυνων  αποβλήτων 

από τον οικιακό τομέα. Απώτερος σκοπός είναι η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 

από  την  παραγωγή  αποβλήτων  και  η  μείωση  της  κατά  κεφαλή  παραγωγής  δημοτικών 

αποβλήτων στη Κύπρο. Αντίστοιχα, το Σχέδιο Διαχείρισης καθορίζει τις βασικές αρχές που 

θα  διέπουν  την  διαχείριση  των  δημοτικών  αποβλήτων,  θέτει  εθνικούς  ποιοτικούς  και 

ποσοτικούς στόχους  για    τη  χωριστή διαλογή στη πηγή και θεσπίζει μέτρα προς επίτευξη 

τους. Βασικός σκοπός είναι η διαχείριση των αποβλήτων να αποτελεί μέρος μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης μέσα από την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

3.1. Αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων και χρήση τους ως πόρος και δράσεις προς μια 

πράσινη οικονομία 

Η  προώθηση  της  πράσινης  οικονομίας  επιτυγχάνεται  μέσω  της  συμβολής  του  Τμήματος 

Περιβάλλοντος στην ετοιμασία και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη 

Οικονομία. 

Η  εφαρμογή  της  Στρατηγικής  για  τη  Διαχείριση  Αποβλήτων  θα  επιτευχθεί  μέσω  της 

αναθεώρησης  του  θεσμικού  πλαισίου,  ενίσχυσης  των  τοπικών  αρχών,  βελτίωσης  της 

υποδομής,  παροχής  κινήτρων,  εφαρμογής  της  διευρυμένης  ευθύνης  του  παραγωγού  και 

της πλήρης αξιοποίησης  των μηχανισμών για ενίσχυση  της  ευαισθητοποίησης  του  κοινού 

και εκπαίδευσης των εμπλεκομένων. 

Το  Εθνικό  Πρόγραμμα  Πρόληψης  Δημιουργίας  Αποβλήτων  και  το  Σχέδιο  Διαχείρισης 

Δημοτικών  Αποβλήτων  προωθούν  σειρά  νομοθετικών  μέτρων  για  την  ορθολογική 

διαχείριση  αποβλήτων,  την  εφαρμογή  δράσεων  πρόληψης  και  συστημάτων  προώθησης 

χωριστής  συλλογής  σε  συνεργασία  με  τις  τοπικές  αρχές,  τη  σύναψη  εθελοντικών 

συμφωνιών με  επιχειρήσεις  για  εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης,  και  την  καθιέρωση 

σχεδίου χορηγιών για στήριξη της βελτίωσης των υποδομής διαχείρισης αποβλήτων και των 
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βιομηχανιών που δύναται να χρησιμοποιήσουν ανακυκλώσιμα υλικά στον παραγωγικό τους 

κύκλο.  Η  υλοποίηση  των  πιο  πάνω  δράσεων  αποτελεί  μια  από  τις  πρωταρχικές 

προτεραιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος εν όψει των στενών χρονοδιαγραμμάτων που 

υπάρχουν για συμμόρφωση με τις σχετικές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 

3.2.  Προώθηση  και  εφαρμογή  των  περιβαλλοντικών  σημάνσεων  (EMAS,  ECOLABEL, 

Πράσινες  Δημόσιες  Συμβάσεις  κλπ.)  για  προσέλκυση  των  επιχειρήσεων  και  ευρύτερη 

εφαρμογή τους 

Μέσω μιας σειράς μέτρων και εκστρατειών, το Τμήμα Περιβάλλοντος προωθεί ενεργά την 

ευρύτερη εφαρμογή του EMAS για την περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων και άλλων 

τομέων  παροχής  υπηρεσιών  και  του  ECOLABELγια  προϊόντα,  όπως  και  των  Πράσινων 

Δημόσιων  Συμβάσεων  για  ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών  παραμέτρων  στις  δημόσιες 

συμβάσεις και την αγορά πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. 

3.3. Διάχυση πληροφόρησης 

Για την προώθηση των εθελοντικών εργαλείων, διοργανώνονται ενημερωτικές εκστρατείες 

για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό ΣήμαECOLABELκαι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

EMAS,  στοχευμένες  σε  συγκεκριμένους  οικονομικούς  τομείς  Για  ενίσχυση  των  πράσινων 

δημόσιων  συμβάσεων  διοργανώνονται  εκστρατείες  που  στοχεύουν  στο  δημόσιο  τομέα. 

Στόχος  είναι  να  καταστεί  δυνατή  η  μετάβαση  σε  πιο  αειφόρα  πρότυπα  παραγωγής  και 

κατανάλωσης. 

Για  την  επίτευξη  των στόχων αναφορικά με  τη διαχείριση αποβλήτων θα ληφθούν μέτρα 

για  διάχυση  πληροφόρησης,  συμπεριλαμβανομένων  της  δημιουργία  κατάλληλου 

ηλεκτρονικού  συστήματος  συλλογής  και  αξιολόγησης  δεδομένων  για  τη  διαχείριση 

αποβλήτων  και  διαδικτυακής  πλατφόρμας  ανταλλαγής  γνώσεων  και  καλών  πρακτικών 

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και διάχυσης πληροφόρησης προς το ευρύτερο κοινό. 

Εκστρατείες ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης θα διοργανώνονται  για  το κοινό και  τους 

εμπλεκόμενους  φορείς,  όπως  και  εκπαιδευτικά  προγραμμάτων  κατάρτισης  της  τοπικής 

αυτοδιοίκησης,  του  δημόσιου  και  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα  και  άλλων  εμπλεκόμενων 

φορέων. 

3.4. Υλοποίηση έργων 

Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων,  το Τμήμα 

θα  αντλήσει  πόρους  από  κοινοτικά  κονδύλια  συμμετέχοντας  σε  συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα.  Συγκεκριμένα,  το  Τμήμα  θα  συμμετέχει  σε  αρκετά  ευρωπαϊκά 

ανταγωνιστικά προγράμματα, όπως LIFE, εδαφικής συνεργασίας, ENI, MED,  INTEREG, κλπ. 

Επιπρόσθετα, θα αντληθούν οικονομικού πόροι από τα  διαθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 

από  τα  οποία  έχει  ήδη  τύχει  έγκρισης  για  την  περίοδο  2014‐2020  η  εφαρμογή 

συγκεκριμένων  έργων. Η απορρόφηση  των  κονδυλίων αναμένεται  να  ξεκινήσει  εντός  του 

2015.  
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3.5. Συντονισμός 

Η  εφαρμογή  των  νομοθεσιών  για  τη  διαχείριση  αποβλήτων  συνεπάγεται  αυξημένες 

ανάγκες συντονισμού λόγω των πολλών εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της διαχείρισης 

αποβλήτων που απαιτεί τη συνεχή επικοινωνία των φορέων για ανταλλαγή απόψεων και τη 

τακτικών διενέργεια συναντήσεων και συνεδριάσεων των σχετικών επιτροπών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άμεση επαφή και οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Τμήματος 

και  των  εμπλεκόμενων φορέων  για  τον  καθορισμό  των  προγραμμάτων,  των  εθελοντικών 

συμφωνιών, και των δράσεων και μέτρων που θα εφαρμοστούν.  

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ  4:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΣΜΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣKAI  ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟY ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το  Τμήμα  Περιβάλλοντος,  μέχρι  πρόσφατα  στερείτο  ολοκληρωμένου  στρατηγικού 

σχεδιασμού,  το να συνδέει  τους καθορισμένους στόχοι με  τον προϋπολογισμό.  Εντός  του 

2014  καταστρώθηκε  το  πρώτο  ολοκληρωμένο  στρατηγικό  σχέδιο  από  την  ομάδα 

στρατηγικού σχεδιασμού,  το οποίο τυγχάνει συνεχούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

αναθεώρησης. 

Σήμερα,  οι αρμοδιότητες στον  τομέα  του περιβάλλοντος είναι διεσπαρμένες σε διάφορες 

υπηρεσίες, τμήματα και Υπουργεία, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην αποτελεσματική 

εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Κύπρο. 

Tο έργο του Τμήματος δυσχεραίνεται σε αρκετές περιπτώσεις   από το υφιστάμενο νομικό 

πλαίσιο  χορήγησης  περιβαλλοντικών  αδειών,  το  οποίο  επιβάλλει  αυξημένο  συντονιστικό 

και διοικητικό φόρτο  τόσο για  τους δημόσιους όσο και  για  τους οικονομικούς φορείς και 

επιχειρήσεις αφού μία εγκατάσταση δύναται να υποχρεούται να λάβει μέχρι και τέσσερις 

διαφορετικές  άδειες,  ως  αποτέλεσμα  των  διάφορων  νομικών  προνοιών.  Στόχοι  της 

τροποποίησης του νομικού πλαισίου είναι (α) να απαιτείται μία άδεια ανά εγκατάσταση και 

(β) να μειωθεί ο αριθμός των αδειών που χορηγούνται χωρίς να μειώνονται οι απαιτήσεις ή 

ο βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος.   

Επιπρόσθετα,  η  απουσία  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  μηχανογράφησης  περιορίζει 

την αποτελεσματικότητα  του Τμήματος,  τόσο όσον αφορά  την  εσωτερική λειτουργία  του, 

όσο και την ορθή, πλήρη και έγκαιρη παροχή πληροφοριών προς το κοινό, μέσω, κυρίως, 

της  ιστοσελίδας  του  Τμήματος.  Ένα  ακόμα  σημαντικό  στοιχείο,  για  την  αποτελεσματική 

διεκπεραίωση των λειτουργιών του Τμήματος, που απουσιάζει στην παρούσα φάση, είναι η 
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υποδομή  χωρικών  δεδομένων  (γεωγραφικό  σύστημα  πληροφοριών)  και  ολοκληρωμένων 

βάσεων δεδομένων. 

Πέραν των προβλημάτων υποδομής, το Τμήμα Περιβάλλοντος είτε ως άμεσα υπεύθυνο είτε 

ως συντονιστής παρακολουθεί και εφαρμόζει πέραν των 120 νομοθετημάτων που άπτονται 

περιβαλλοντικών θεμάτων.  Σημαντική παράμετρος παρεμπόδισης της σωστής λειτουργίας 

του ήταν ανέκαθεν η υποστελέχωσή  του.  Πρόβλημα  το οποίο  ενισχύθηκε πρόσφατα από 

μέτρα που λήφθηκαν στα πλαίσια του περιορισμού του δημοσιονομικού ελλείμματος όπως 

την  κατάργηση  16  θέσεων  και  την  παγοποίηση  προαγωγών  και  προσλήψεων.  Η 

αναδιοργάνωση  του  Τμήματος  με  βάσει  την  πρόσφατη  μελέτη  της  Διεθνούς  Τράπεζας 

αποτελεί βασικό πυλώνα για τα επόμενα τρία έτη, με άμεση προτεραιότητα. Στην έκθεση 

τονίζεται  ιδιαίτερα  το  θέμα  της  υποστελέχωσής  του  και  του  γεγονότος  ότι  πολλά 

περιβαλλοντικά  θέματα  είναι  διεσπαρμένα  σε  άλλα  τμήματα/υπουργεία.  Ειδικότερα  το 

τελευταίο δυσκολεύει συχνά  το έργο  του Τμήματος, αφού υπάρχουν διαφορετικοί στόχοι 

και επιδιώξεις, απαιτείται διπλή εργασία και περισσότεροι πόροι, καθυστερήσεις, κλπ. 

Άλλη  σημαντική  παράμετρος  στα  θέματα  προσωπικού  η  οποία  προκύπτει  λόγω  της 

δυναμικής έννοιας του περιβάλλοντος και της συνεχούς δημιουργίας νέων δεδομένων στον 

τομέα  αυτό,  είναι  και  η  ανάγκη  για  εκπαίδευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  νέες 

προκλήσεις (π.χ. υδρογονάνθρακες), νέες τάσεις και νέες καταστάσεις. 

Τέλος, στα πλαίσια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του Τμήματος σημαντικό ρόλο 

έχει η ενίσχυση της επίτευξης των απώτερων στόχων, μέσω κατάλληλου συντονισμού για τη 

μέγιστη  αποδοτική  αξιοποίηση  ανταγωνιστικών  προγραμμάτων  όπως  το  LIFE  και  άλλων 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

4.1. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 

Μια  από  τις  προτεραιότητες  είναι  ο  εσωτερικός  εκσυγχρονισμός  του  Τμήματος 

Περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου. Αυτό επιτυγχάνεται καταρχήν 

μέσα  από  την  ανάπτυξη,  παρακολούθηση,  αξιολόγηση  και  αναθεώρηση  του  Στρατηγικού 

Σχεδίου του Τμήματος. Μέσα στα πλαίσια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου του Τμήματος, 

στην  παρούσα  φάση  οι  προσπάθειες  εστιάζονται  στην  ενοποίηση  και  συγκέντρωση  των 

αρμοδιοτήτων  στον  τομέα  του  περιβάλλοντος,  οι  οποίες  σήμερα  είναι  σκορπισμένες  σε 

διάφορες υπηρεσίες, τμήματα και Υπουργεία. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του Τμήματος αφορά τη 

βελτίωση  και  τον  εκσυγχρονισμό  του  νομοθετικού  πλαισίου  για  την  περιβαλλοντική 

αδειοδότηση,  η  οποία  θα  οδηγήσει  στη  μείωση  του  διοικητικού  φόρτου  στη  δημόσια 

υπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα. 
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4.2. Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών αποτελεί ένα συνεχές 

έργο. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στη βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας 

του Τμήματος, μέσω της εγκατάστασης αυτοματοποιημένων διαδικασιών με τη δημιουργία 

βάσεων  δεδομένων  και  υποδομής  χωρικών  δεδομένων,  τη  συνεχή  ενημέρωση  της 

ιστοσελίδας  και  την  παροχή  περιβαλλοντικής  πληροφόρησης  μέσω  της  ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  Παράλληλα  προωθείται  η  τυποποίηση  και  δυνατότητα  ηλεκτρονικής 

υποβολής  στοιχείων  εκ  μέρους  των  Φορέων  Εκμετάλλευσης.  Η  αναδιοργάνωση  του 

Τμήματος  αναμένεται  να  ενισχύσει  περαιτέρω  τις  προσπάθειες,  όπως  και  η  έμφαση  που 

δίνεται στη συνεχή και δια βίου βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού. 

4.3. Προγράμματα ενίσχυσης επίτευξης στόχων 

Για την ενίσχυση επίτευξης των στόχων του σε όλους τους τομείς, το Τμήμα Περιβάλλοντος 

δίνει  έμφαση  στην  απορρόφηση  κοινοτικών  πόρων  μέσω  της  προώθησης  και  του 

συντονισμού  χρηματοδοτικών  προγραμμάτων  και  δράσεων  κάτω  από  τα  Ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και της διαχείρισης του προγράμματος LIFE (υποβολής 

προτάσεων).  Επιπρόσθετα,  η  επίτευξη  των  στόχων  ενισχύεται  μέσα  από  την  συνεχή 

αξιολόγηση  της ποιότητας  του περιβάλλοντος  και  της  ετοιμασίας σχετικών εκθέσεων που 

υποδεικνύουν  την  αποτελεσματικότητα  των  μέτρων  και  καθοδηγούν  τη  διατύπωση  της 

μελλοντικής πολιτικής. 

 

 


