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Ηλεκτρονικο ενημερωτικο δελτιο
Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας καλωσορίζω στη συνέχεια της προσπάθειας του Τμήματος Περιβάλλοντος για την

ηλεκτρονική ενημέρωσή σας, που αφορά στις δράσεις και εκδηλώσεις όπου το Τμήμα μας

συμμετέχει ή και διοργανώνει.

Καθημερινή είναι η προσπάθεια που γίνεται από το Τμήμα μας για την εναρμόνιση και

πρακτική εφαρμογή νέων νομοθεσιών, για τον έλεγχο της ρύπανσης, την προστασία της

Βιοποικιλότητας στην Κύπρο, για την σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή μας, με απώτερο

στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και τις δράσεις για τον περιορισμό της

Κλιματικής Αλλαγής αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα αφήσουμε στην

επόμενη γενιά.

Εύχομαι να είμαστε όλοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή για την καλύτερη προστασία,

διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου και το παρών τεύχος να δίνει μια

χρήσιμη πληροφόρηση σε εσάς.

Κώστας Χατζηπαναγιώτου

Διευθυντής

Την Πέμπτη 9/2/2017 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης

απένειμε πιστοποιητικά και πλακέτες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου

EMAS σε 9 επιχειρήσεις οι οποίες με τις δικές τους προσπάθειες αναγνωρίζουν την αξία του περιβάλλοντος,

βελτιώνοντας πρώτα τις δικές τους επιδώσεις.

Το EMAS είναι ένα εθελοντικό Σύστημα που μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε επιχείρηση και οργανισμός μέσω

του οποίου δεσμεύονται να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Δεδομένων των

αυξανόμενων απαιτήσεων των καταναλωτών και των αγορών, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις

να επωφελούνται από το επίτευγμα των δραστηριοτήτων τους, παρέχοντας τους το επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος, αποτελεί μέρος μιας κυκλικής οικονομίας που άρχισε να οδηγεί

σε ένα έκδηλο περιβαλλοντικό προσανατολισμό των πολιτών, και να επιφέρει μια νέα πνοή στην ανάπτυξη της

περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας της κυπριακής κοινωνίας. Οι επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει τις

ευθύνες τους απέναντι στο περιβάλλον αλλά και την αναγκαιότητα να λειτουργούν με αειφόρες διαδικασίες σε έναν

υγιή οικονομικό χώρο, με μειωμένα απόβλητα και εκπομπές.

Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών EMAS Σύστημα Οικολογικής

Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS

Εργαλεία, όπως το EMAS, το Ecolabel και οι Πράσινες

Δημόσιες Συμβάσεις, μπορούν να συμβάλουν στην όλη

προσπάθεια, αφού σχετίζονται με προϊόντα και

υπηρεσίες, που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στο

περιβάλλον και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης

και περιβαλλοντικής ποιότητας με λιγότερες επιπτώσεις

στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες των

επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει από το 2007, Σχέδιο

Επιδότησης των επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι

καταχωρούνται για πρώτη φορά στο μητρώο του EMAS,

θέτοντας έτσι την εναρκτήριο ώθηση για την εφαρμογή

του και δίνοντας την ευκαιρία σε όλο και περισσότερες

επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα οφέλη που

συνεπάγεται η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος αλλά

και να συμβάλλουν ταυτόχρονα στην προστασία του

περιβάλλοντος μας, μαζί με την οικονομική ανάπτυξη

τους.
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Η πιστοποίηση EMAS απονεμήθηκε στις πιο κάτω επιχειρήσεις:

A&I Electric Ltd Η εταιρεία A&I Electric Ltd εδρεύει στη Λάρνακα από το 2002 και δραστηριοποιείται στον τομέα

ανάπτυξης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Έχει αναλάβει την ανάπτυξη και συντήρηση

αριθμού έργων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς εξειδικεύεται σε θέματα νέων τεχνολογιών,

πρωτοποριακών λύσεων και δημιουργίας εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών καλύπτοντας όλο το φάσμα

των ηλεκτρολογικών εφαρμογών.

Elnia ltd H εταιρεία Elnia ltd, δημιουργήθηκε το 1996 και δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής και χονδρικής

πώλησης ειδών διακόσμησης, εξοπλισμού και αναβάθμισης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Παρέχει

καινοτόμα προϊόντα στο χώρο της εσωτερικής διακόσμησης και συνεργάζεται με κατασκευαστές παγκόσμιας

αναγνώρισης για το ποιοτικό τους επίπεδο. Συμμετείχε σε διάφορα μεγάλα εμπορικά και δημόσια αναπτυξιακά

έργα.

E.S. Vascular Ltd Η εταιρεία E.S. Vascular Ltd, εδρεύει στη Λεμεσό. Ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται με

την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατρικών μηχανημάτων και ιατρικών αναλώσιμων. Αντιπροσωπεύει

αναγνωρισμένες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας οι οποίες παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και

ασφάλειας.

Hellenic Copper Mines Η εταιρεία Hellenic Copper Mines δραστηριοποιείται από το 1996 στον τομέα της

μεταλλευτικήςμεταλλουργίας, παράγοντας καθαρό χαλκό από κοιτάσματα που προέρχονται από την περιοχή της

Σκουριώτισσας στα Κατύδατα, όπου και εδρεύει. Η Εταιρεία είναι 100% εξαγωγική. Έχει ως πάγια δέσμευση της

την ισορροπία της οικονομικής της ανάπτυξη, με την προστασία του περιβάλλοντος.

Hellenic Tzilalis H εταιρεία Hellenic Tzilalis ιδρύθηκε το 2001 από την Ελληνική Μεταλλευτική Δημόσια Εταιρεία

και τον Ελληνικό Όμιλο εταιρειών Τζιλαλή. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον καθαρισμό εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων, τη διαχείριση χειραμαξών αποσκευών στα αεροδρόμια και στον καθαρισμό και απολύμανση

αεραγωγών, κεντρικών μονάδων διαχείρισης αέρα, συστημάτων αερισμού κλπ.

HTZ MINAS recycling corporation ltd H εταιρεία HTZ MINAS recycling corporation ltd, ιδρύθηκε το 2010 από την

Hellenic Tzilalis και τον όμιλο εταιρειών Μηνά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη συλλογή, μεταφορά και

διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, στη συλλογή, μεταφορά ανάμεικτων οικιακών αποβλήτων, μπαζών,

μεταχειρισμένων ελαστικών και άλλων υλικών.

LifeBank laboratory LTD Η εταιρία ιδρύθηκε το 2003 με έδρα την Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα της

φύλαξης ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στην Κύπρο, την Ελλάδα και χώρες

της Μέσης Ανατολής Η εταιρεία Lifebank είναι αδειοδοτημένη από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής

Δημοκρατίας ως οργανισμός φύλαξης και διανομής ανθρώπινων ιστών και κυττάρων βάσει της σχετικής

νομοθεσίας.

Napa Prince Hotel Apartments Το ξενοδοχείο Napa Prince Hotel Apartments βρίσκεται στην Αγία Νάπα και

αποτελείται από 35 διαμερίσματα, 1 κολυμβητική δεξαμενή, 1 bar, αποθήκες και κοινόχρηστους χώρους.

Λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει διάφορες υπηρεσίες καθώς και γιατρό όλο το 24ώρο.

The Blondies Unisex Hairsalon Το κομμωτήριο ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2014 και βρίσκεται

στην περιοχή της Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό. Το κομμωτήριο εξειδικεύεται σε θεραπείες τριχοτεχνικής με

προϊόντα που δεν περιέχουν χημικές ουσίες, και δεν επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το

κομμωτήριο χρησιμοποιεί προϊόντα δύο εταιρειών οι οποίες παράγουν φυτικά προϊόντα τηρώντας όλους τους

ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιούν eco-packaging, 100% ανακυκλώσιμες πηγές

ενέργειας, και είναι μέλη του οργανισμού Zero Impact Life Gate. Όλες οι συσκευασίες ανακυκλώνονται.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος

της Κύπρου και το πρόγραμμα LIFE BRAVER (LIFE15-ENV/IT/000509) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα LIFE BRAVER συμμετέχει η εταιρεία Συμβούλων ENVITECH

(Environmental Technology) Ltd και στηρίζει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τελετή Απονομής Πιστοποιητικών EMAS Σύστημα Οικολογικής

Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS



Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης στο πλαίσιο εξέτασης αιτήσεων 

για χορήγηση Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών 

Tο Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε Δημόσια Ακρόαση, για την εξέταση αιτήσεων για χορήγηση Αδειών

Βιομηχανικών Εκπομπών, βάσει των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIIΙ των περί Βιομηχανικών

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016, Ν.184(Ι)/2013,

Ν131(Ι)/2016, των εταιρειών:

1. Hellenic Copper Mines Ltd για την εγκατάσταση παραγωγής χαλκού και κράματος χρυσού - αργύρου,

στη Σκουριώτισσα

2. Sigan Management Ltd για την εγκατάσταση αποτέφρωσης ζωικών αποβλήτων στη Μενόγια

3. Sigan Management Ltd για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου

4. Cypra Bioenergy Ltd για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Αραδίππου

5. Α.Τ.Ι. Enviroindustrials Ltd για την εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων στην Κοφίνου.

6. MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES LTD Παραγωγή και Επεξεργασία Μετάλλων στην Α’ Βιομηχανική

Περιοχή Λεμεσού.

7. INTEREFINE FUELS Ltd Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα

(Αγίου Σιλά)

Η Δημόσια Ακρόαση διεξήχθηκε στο πλαίσιο της δυνατότητας συμμετοχής του κοινού κατά τη λήψη αποφάσεων

που αφορούν τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών, πριν το θέμα συζητηθεί σε συνεδρία

της Τεχνικής Επιτροπής για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Στη Δημόσια Ακρόαση συμμετέχουν οποιοδήποτε

μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού και /ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον, τα μέλη της

Τεχνικής Επιτροπής, εκπρόσωποι Δήμων και Κοινοτήτων, κρατικές υπηρεσίες, οργανισμοί δημόσιου ή ιδιωτικού

δικαίου, οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση.

To Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια εφαρμογής του περί της

Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου 57(I)/2008,

διοργάνωσε δημόσια ακρόαση στις 23/3/2017 για την επικαιροποίηση

του καταλόγου των περιοχών νερών κολύμβησης για το έτος 2017.

Σκοπός και στόχος της δημόσιας διαβούλευσης ήταν να δώσει την

ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να διατυπώσει

συστάσεις, παρατηρήσεις ή και παράπονα για τον κατάλογο των

περιοχών νερών κολύμβησης.

Οι περιοχές που έχουν ενταχθεί είναι περιοχές όπου αναμένεται

προσέλευση μεγάλου αριθμού λουομένων, όπως καθορίζεται από την

αρμόδια αρχή λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις τάσεις που εμφανίστηκαν

κατά το παρελθόν ή την τυχόν παρεχόμενη υποδομή ή εγκαταστάσεις

ή άλλα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της κολύμβησης.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος

www.moa.gov.cy/environment έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τις

περιοχές που είχαν επιλεγεί ως περιοχές νερών κολύμβησης για την

κολυμβητική περίοδο του 2017. Ο κατάλογος αυτός έχει ετοιμαστεί

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κατάλογο Περιοχών Νερών 

Κολύμβησης για το 2017
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http://www.moa.gov.cy/environment
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Στόχος του εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν οι πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις αναφορικά με τη

διαχείριση, ανάδειξη και προστασία των αγροτικών περιοχών ΥΦΑ, καθώς και η προοπτική αξιοποίησης τους στο

πλαίσιο του αγροτουρισμού. Το εργαστήρι ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στη διαδρομή Αγρο-ποικιλότητας που

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου στη περιοχή Κουμανδαρίας.

Στο Εργαστήρι συμμετείχαν ως εισηγητές εκπρόσωποι των εταίρων του Έργου (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Κύπρου, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Περιβάλλοντος), ενώ προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με ιδιαίτερο

ενδιαφέρον τόσο επιστήμονες από το εξωτερικό (Ιταλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα) όσο και εκπρόσωποι

από διάφορους φορείς της Κύπρου.

Τα πρακτικά της εκδήλωσης και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου (www.agrolife.eu).

Διεθνές εργαστήρι με θέμα «Αγροτικές περιοχές Υψηλής 

Φυσικής Αξίας: Επιστήμη, Πολιτική και Αγρο-τουρισμός
Στο πλαίσιο του

συγχρηματοδοτούμενου Έργου

AgroLIFE (πρόγραμμα LIFE+ 2013

της Ε.Ε) και σε συνεργασία με το

γραφείο της Επιτρόπου

Περιβάλλοντος και την Αναπτυξιακή

Εταιρεία Λεμεσού,

πραγματοποιήθηκε τριήμερο

εργαστήρι με θέμα «Αγροτικές

Περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας

(ΥΦΑ): Επιστήμη, Πολιτική και

Αγρο-τουρισμός» στις 1-3 Μαρτίου

2017 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Κύπρου στη Λεμεσό. Το εργαστήρι

παρακολούθησαν πέραν των 70

ειδικών και ενδιαφερόμενων ατόμων

από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Πράσινες

Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ)
Το "GreenS"Green public procurement supporters for

innovative and sustainable institutional change" το οποίο

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του

προγράμματος Ορίζοντας 2020 στοχεύει:

1. Στην ενίσχυση της ικανότητας των Δημόσιων

Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

στην επιτυχή υλοποίηση Πράσινων Δημόσιων

Συμβάσεων(ΠΔΣ)

2. Συνεισφορά στην αντιμετώπιση των εμποδίων για τις

ΠΔΣ

3. Στην υιοθέτηση κοινών διαδικασιών, εργαλείων και

κριτηρίων στις ΠΔΣ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

4. Στην ανταλλαγή απόψεων με εμπλεκόμενους φορείς σε

τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και ετοιμασία προτάσεων

πολιτικής

Στο έργο συμμετέχουν 14 φορείς/οργανισμοί από 8 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από την Κύπρο συμμετέχει το

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ο βασικός στόχος του έργου για την Κύπρο είναι να ενισχύσει την ικανότητα των

Δημόσιων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εφαρμόσουν με επιτυχία Πράσινες

Συμβάσεις (ΠΔΣ). Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενεργείας, τη μείωση του κόστους κύκλου

ζωής από την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

Το έργο GreenS ξεκίνησε τον Ιουνίου 2015 και έχει διάρκεια 36 μήνες.

http://www.agrolife.eu/
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος εκπονεί την Εθνική

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών

της Κύπρου για την περίοδο 2018-2028, η οποία

ανατέθηκε κατόπιν προκήρυξης Διαγωνισμού στην

Κοινοπραξία «ALA Planning Partnership Consultancy

L.L.C.» και «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας -

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)». Η

υλοποίηση της εν λόγω Σύμβασης ξεκίνησε τον

Αύγουστο 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο

2018.

Η Στρατηγική αυτή στοχεύει στην υιοθέτηση ενός

ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης

παράκτιων περιοχών σε συνδυασμό με την επίτευξη

καλύτερου συντονισμού όλων των διαδικασιών και

των αρμοδίων φορέων ή μηχανισμών άσκησης

πολιτικής που έχουν επίδραση στην παράκτια ζώνη,

ώστε να διασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξή τους

μέσω της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Ο στόχος θα

επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης δράσεων, σύμφωνα

με το Σχέδιο Δράσης.

Εθνική Στρατηγική και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
των Παράκτιων Περιοχών για την Περίοδο 2018 - 2028»

«Καθορισμός του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Ζώνης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας»

Η περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής είναι η

παράκτια ζώνη, η γεωγραφική κάλυψη της

οποίας οριοθετείται από το θαλάσσιο όριο των

παράκτιων ζωνών, το οποίο είναι το εξωτερικό

όριο των χωρικών υδάτων της Κυπριακής

Δημοκρατίας (12 ναυτικά μίλια) και το χερσαίο

όριο της το οποίο είναι το όριο των ανάλογων

παράκτιων μονάδων (Δήμοι / Κοινότητες) ή το

όριο που θα οριστεί με βάση οικονομικά,

κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Στα

πλαίσια υλοποίησης της ανωτέρω Σύμβασης

απαιτείται, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός του

χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης

εφαρμόζοντας την Πολυκριτηριακή Ανάλυση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ο Ανάδοχος

καθόρισε προκαταρκτικά το χερσαίο όριο της

παράκτιας ζώνης της Κύπρου, το οποίο

παρουσιάστηκε για σκοπούς διαβούλευσης σε

ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή

31 Μαρτίου 2017. Στην ημερίδα, μετείχαν,

μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των αρμόδιων

Υπουργείων / Τμημάτων / Υπηρεσιών,

Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων,

Ενώσεων Δήμων/Κοινοτήτων Κύπρου και Μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Η διαβούλευση θα συνεχισθεί με ημερίδες σε επαρχιακό επίπεδο οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την

περίοδο από 10 έως 12 Μαΐου 2017, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Οι ενδιαφερόμενοι

ενθαρρύνονται να παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης και να ενημερώνονται για τις

επικείμενες διαβουλεύσεις, στις ιστοσελίδες της Αναθέτουσας Αρχής (www.moa.gov.cy/environment) και του

Ανάδοχου (www.alaplanning.com, www.ekby.gr).

http://www.moa.gov.cy/environment
http://www.alaplanning.com/
http://www.ekby.gr/
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Οφέλη από την Εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ΕΜΑS και Ορθολογική Διαχείριση των Αποβλήτων στα Στρατόπεδα της 

Εθνικής Φρουράς
Την ημερίδα διοργάνωσε το Υπουργείο Άμυνας σε

συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος μέσα στα

πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RETHINK

«Life Know Waste» που σκοπό έχει την προώθηση της

μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των

αποβλήτων στην Κύπρο μέσω μίας εκτεταμένης

εκστρατείας ευαισθητοποίησης, βασισμένη σε μια

ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που να

εστιάζεται στην αρχή του 3R (Reduce, Reuse,

Recycle-Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση,

Ανακύκλωση.)

Μέσω μίας σειράς δράσεων που θα ενημερώσουν, θα

εκπαιδεύσουν και θα κινητοποιήσουν, το έργο στοχεύει

να επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην αντίληψη, την

ευαισθητοποίηση και τις συνήθειες του κοινού και των

ομάδων-στόχων.
Στόχοι της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και η

ευαισθητοποίηση των στελεχών και των οπλιτών της

Εθνικής Φρουράς για το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό

πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, για τα μέτρα

και δράσεις πρόληψης, μείωσης και χωριστής διαλογής

των στερεών αποβλήτων που προωθούνται και

αποσκοπούν στην αειφόρο αξιοποίηση των αποβλήτων,

για τα κίνητρα για υλικοτεχνική ενίσχυση των

στρατοπέδων καθώς για το τι πρέπει να ληφθεί υπόψη

στο σχεδιασμό ενός τοπικού σχεδίου διαχείρισης

αποβλήτων σε ένα στρατόπεδο λαμβάνοντας υπόψη την

αφομοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του

κάθε στρατοπέδου. Έγινε αναφορά στις βέλτιστες

πρακτικές που ακολουθούνται και στα οφέλη από την

εφαρμογή τους, τα εμπόδια και τις πιθανές ενέργειες

απάμβλυνσή τους και στον απαιτούμενο εξοπλισμό.

Κατά την Ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης η εφαρμογή του

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΜΑS (Eco-

Management and Audit Scheme) σε Οργανισμούς

καθώς και τα οφέλη και οι εμπειρίες που αποκόμισε το

Στρατόπεδο Αντιστράτηγου Καλπουρτζή στον Δελίκηπο

από την Εφαρμογή /Ανάπτυξη και Πιστοποίηση του

Συστήματος. Το ΕΜΑS αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο

του Υπουργείου Άμυνας για την βελτίωση των

Περιβαλλοντικών επιδόσεων των Στρατοπέδων

διαχειρίζοντας και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, εξοικονομώντας

πόρους και χρήματα. Μετά την 1η επιτυχημένη εφαρμογή

του ΕΜΑS στο Στρατόπεδο του Δελίκηπου το 2011, το

Υπουργείο Άμυνας θα εφαρμόσει το ΕΜΑS σε άλλα 10

Στρατόπεδα κατά την διετία 2017 - 2018.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη της Εθνικής

Φρουράς από τα Στρατόπεδα που επιλέχθηκαν για να

εφαρμοστεί το ΕΜΑS .

Τέλος αναφέρθηκε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, με σειρά διαλέξεων μέσα στα στρατόπεδα που θα

απευθύνεται σε στελέχη και οπλίτες, αυριανούς πολίτες της χώρας.

Μία από τις δράσεις του έργου στην οποία το Τμήμα

Περιβάλλοντος είναι επικεφαλής εταίρος

(Action Leader) είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος

εκπαίδευσης και κατάρτισης τοπικών αρχών και

φορέων λήψης απόφασης ώστε να τους βοηθήσει να

ωριμάσουν και να αντιληφθούν και αξιοποιήσουν στο

μέγιστο δυνατό βαθμό τις προκλήσεις, κίνητρα αλλά και

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ορθολογιστική

διαχείριση αποβλήτων.

Η Εθνική Φρουρά μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο

βαθμό στην επίτευξη του στόχου της Κυπριακής

Δημοκρατίας ώστε ο Δημόσιος Τομέας να λειτουργήσει

ως πρότυπο στη διαχείριση των Αποβλήτων, Από

την μια θα δώσει λύση στη ορθολογιστική διαχείριση

των δικών της αποβλήτων και συνάμα θα δώσει το

έναυσμα στους στρατιώτες νέους πολίτες να

ακολουθούν στη ζωή τους καλές πρακτικές διαχείρισης

αποβλήτων.
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Γιορτάζουμε τα 25 άχρονα του EU Ecolabel μαζί με την υπόλοιπη 

Ευρώπη
Το οικολογικό σήμα της ΕΕ, γνωστό και ως «Λουλούδι», αποτελεί μέρος του Σχεδίου

Δράσης για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή και τη Βιώσιμη Βιομηχανική Πολιτική

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υιοθετήθηκε το 1992, με σκοπό να ενθαρρυνθούν οι

επιχειρήσεις να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά στο περιβάλλον.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της 25ης επετείου του EU Ecolabel, ανακοινώνει ότι:

Όσες αιτήσεις υποβληθούν εντός του 2017 για αξιολόγηση, είτε ως νέες αιτήσεις, είτε ως ανανεώσεις ή

επεκτάσεις, θα έχουν την ευκαιρία για το πρώτο έτος χρήσης του σήματος να καταβάλουν τα ελάχιστα ετήσια

τέλη που καθορίζει Ο «Περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος του 2011» - (Ν.

184(Ι)/2011) και «Οι περί Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Καθορισμός Τελών

Αίτησης, Ετήσιου Τέλους Χρήσης και Τέλους Επιθεώρησης του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Κανονισμοί του 2014» - (Κ.Δ.Π. 292/2014).

Για όλα τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες, θα καταβληθεί επίσης το ελάχιστο ετήσιο τέλος όπως

καθορίζεται από τις πιο πάνω νομοθεσίες για τα τέλη του 2017.

Δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θέλουν να ενταχθούν στην οικογένεια του EU

Ecolabel να ξεκινήσουν εορταστικά!!!

Το EU Ecolabel είναι ένα σήμα στο

οποίο οι καταναλωτές μπορούν

πραγματικά να έχουν εμπιστοσύνη,

αφού τα κριτήρια απονομής του έχουν

συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

μετά από ευρεία διαβούλευση με τους

εμπειρογνώμονες, και το λογότυπο

απονέμεται μόνο αφού εξακριβωθεί ότι

το προϊόν πληροί τα υψηλά

περιβαλλοντικά πρότυπα και επιδόσεις.

Έχει εθελοντικό χαρακτήρα και

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων

και υπηρεσιών, πέραν των 30, με

περαιτέρω ομάδες που προστίθενται

συνεχώς. Οι ομάδες προϊόντων που

περιλαμβάνει αφορούν προϊόντα

καθαρισμού, προϊόντα χαρτιού,

κλωστοϋφαντουργίας, προϊόντα για το

σπίτι και τον κήπο, ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, λιπαντικά, υπηρεσίες

όπως τα τουριστικά καταλύματα και

άλλα.

Αίτηση για την απονομή του Σήματος, μπορούν να υποβάλουν ο παραγωγός, ο εισαγωγέας, ο φορέας παροχής

υπηρεσιών ή οι ασχολούμενοι με τη λιανική διαχείριση ή την εμπορία ενός προϊόντος, στο Διευθυντή του Τμήματος

Περιβάλλοντος, που είναι ο Αρμόδιος Φορέας στην Κύπρο.

 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel, εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2004, (έτος ένταξη της

Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

 Υπάρχουν περίπου 40 000 προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται σήμερα από το σύστημα του

οικολογικού σήματος της ΕΕ http://ec.europa.eu/ecat/ .

 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel συνεχίζει να στηρίζει τους καταναλωτές για έναν ασφαλέστερο,

πιο υγιή και βιώσιμο τρόπο ζωής σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

 Πιστοποιεί ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που φέρουν το λογότυπο του είναι από τα πιο φιλικά προς το

περιβάλλον στην κατηγορία τους,

 Πιστοποιεί τη διαφορετικότητα των προϊόντων στην παγκόσμια αγορά

 Δημιουργεί καλά παραδείγματα και δεσμεύσεις για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και

 Συμβάλλει στην επίτευξη της κυκλικής οικονομίας.

Εντάσσετε επίσης στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που

αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας τους

πόρους μας με πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο τρόπο. Σε μια κυκλική οικονομία,

η αξία των προϊόντων και υλών διατηρείται για όσο το δυνατόν

περισσότερο χρόνο, τα απόβλητα και η χρήση των πόρων

ελαχιστοποιούνται και οι πόροι διατηρούνται εντός της οικονομίας όταν

ένα προϊόν έχει φθάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, για να

χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία. Το

μοντέλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς θέσεις απασχόλησης

στην Ευρώπη, να προωθήσει καινοτομίες που προσδίδουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παρέχει ένα επίπεδο προστασίας για

τον άνθρωπο και το περιβάλλον για τα οποία η Ευρώπη είναι

υπερήφανη. Μπορεί επίσης να παρέχει στους καταναλωτές καινοτόμα και

μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντα, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση

χρημάτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

http://ec.europa.eu/ecat/

