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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

Στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+ORGANIKO στο

οποίο συμμετέχουν το ΤΕΠΑΚ, ΙΓΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος

και KYOTO Club από την Ιταλία, πραγματοποιήθηκε

ημερίδα με θέμα “Βιολογική Γεωργία: Προοπτικές

ανάπτυξης, κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία”, την

Πέμπτη στις 20 Οκτωβρίου 2016. Οι επιπτώσεις των

κλιματικών αλλαγών όχι μόνο επηρεάζουν την οικονομία μας

αλλά καθορίζουν και πολύ σημαντικότερα πράγματα: την

καλή διαβίωση των ανθρώπων στις περιοχές που

πλήττονται περισσότερο και βεβαίως την ασφάλεια των

τροφίμων. Η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα αποδεδειγμένα

φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής τροφίμων

με λιγότερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο

του θερμοκηπίου. Ωστόσο τα περιθώρια βελτίωσης του

συστήματος υπάρχουν, ενώ η βελτιστοποίηση των τεχνικών

για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων αναμένεται να

αυξήσει την έκταση καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων

στην Κύπρο.

Πρόγραμμα LIFE+ORGANIKO 

Ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια το έργο

LIFE+ORGANIKO το οποίο χρηματοδοτείται από

την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να αναδείξει

ότι η βιολογική γεωργία μπορεί να βοηθήσει τη

γεωργία σε όλο τον πλανήτη να γίνει πιο φιλική

προς το περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές

αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα στα πλαίσια

του έργου θα εξεταστεί και η ευεργετική επίδραση

της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων στην υγεία

των παιδιών μας.
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Τελετή Απονομής Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016

Την Πέμπτη 13/10/2016 ο Υπουργός Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος

Κουγιάλης τέλεσε τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων

Συμβάσεων, που πραγματοποιούνται στην Κύπρο

για τρίτη συνεχή χρονιά και απένειμε το Ευρωπαϊκό

Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel σε 20 προϊόντα στην

κατηγορία χρώματα/βερνίκια.

Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων

πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος

σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων

Πολιτών και το Ίδρυμα Οικοσυστήματα (La

Fondazione Ecosistemi) της Ιταλίας, το οποίο

διοργάνωσε τα αντίστοιχα βραβεία CopmraVerde

στην Ιταλία.

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων

Συμβάσεων της Κύπρου, CY GPP Awards, είναι

ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και φαίνεται

να έχει σημαντική ανταπόκριση από τις

Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς,

(Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), καθώς και

από τους Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και τις

Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους

οποίους και απευθύνεται.

Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες

εφαρμόστηκαν τα Βραβεία των Πράσινων

Δημόσιων Συμβάσεων – CY GPP Awards 2016

είναι:

•Γενική Πολιτική

•Εξοπλισμό Γραφείου και Συσκευές

•Φωτισμός

•Οχήματα

•Κλιματιστικά

•Κτήρια

Δόθηκαν συνολικά 20 βραβεία. Τέσσερα

βραβεία δόθηκαν για την Γενική Πολιτική, δέκα

βραβεία, δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών,

και πέντε τιμητικές, τέσσερις για τη Γενική

Πολιτική και μία στην κατηγορία των Οχημάτων.

Φέτος το βραβείο απεικόνιζε σε τρισδιάστατη

μορφή, το σύμβολο των ΠΔΣ της Κύπρου,

φτιαγμένο με υλικά από τη φύση.

Τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος, ως νέος θεσμός ο οποίος

μελλοντικά θα επεκταθεί και σε άλλες

κατηγορίες αγορών οι οποίες περιλαμβάνονται

στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ της

Κύπρου.

1ο Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων:

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Μαζί με το βραβείο δόθηκε και ένα αεροπορικό

εισιτήριο για Ρώμη, για ένα άτομο του Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, προσφορά της

εταιρείας Aegean Air. Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στη

Ρώμη, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών με τον

πρώτο επιτυχόντα της Ιταλίας και επισκέψεις σε

οργανισμούς της Ιταλίας, οι οποίοι έχουν επιδείξει

καλές πρακτικές και έχουν βραβευθεί.
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Τελετή Απονομής Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel 
Παράλληλα με τα Βραβεία των Πράσινων

Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε το

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel σε

είκοσι προϊόντα της εταιρείας Α/φοι Γιαννίδη

– VITEX από την Ελλάδα. Μια εταιρεία η

οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των

χρωμάτων από το 1960.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η οποία στήριξε

τα φετινά βραβεία οικονομικά, αλλά και με

την παροχή του χώρου, όπου διεξήχθη η

τελετή απονομής.

«Τα βραβεία αυτά είναι αποτέλεσμα της

σκληρής, συλλογικής και μεθοδικής

προσπάθειας όλων και μεταφέρουν

ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα μηνύματα για

μια πιο «πράσινη» οικονομία, αφού από

αυτή την προσπάθεια φαίνεται ότι έχει

ενεργοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας μέσω

της κατασκευής και παροχής περισσότερων

πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών».

«οι δύο παράλληλες εκδηλώσεις, τόσο της Κύπρου, όσο

και της Ιταλίας, βραβεύουν την περιβαλλοντική

συνείδηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον με στόχο

ολοένα και περισσότερη συνεισφορά, από όλους,

οργανισμούς και επιχειρήσεις, που με πράξεις και

αγορές, συνεισφέρουν σε πιο πράσινες επιλογές αλλά

και την ανάπτυξη πράσινων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Ημερίδα για την σφράγιση του εδάφους

Στις 24/11/2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα

με θέμα την σφράγιση του εδάφους στο

Αμφιθέατρο Διαλέξεων του Τμήματος

Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Την εν λόγω ημερίδα συνδιοργάνωσαν το

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το

Τμήμα Περιβάλλοντος.

Κύριος σκοπός της ημερίδας ήταν η ετοιμασία

εντολής εκ μέρους του Τμήματος Πολεοδομίας

και Οικήσεως για τη σφράγιση του εδάφους για

εφαρμογή σε νέες αναπτύξεις.

Η εν λόγω ημερίδα απευθυνόταν κυρίως σε

μελετητές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς καθώς και

σε δημόσιους και άλλους φορείς και οι

ομιλητές προέρχονταν από το Τμήμα

Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Πανεπιστήμιο

Frederick, το Τμήμα Γεωλογικής

Επισκόπησης.

Κύριος ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο ειδικός

εμπειρογνώμονας κ. Πέτρου Βαρελλίδη από

το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας ο

οποίος παρουσίασε τα πιο κάτω:

Σύντομη αναδρομή για την προσπάθεια της ΕΕ για

συμφωνία οδηγίας για το έδαφος με βάση τη στρατηγική

της για την προστασία του εδάφους

Τις βασικές πρόνοιες της στρατηγικής της ΕΕ για το

έδαφος

Το θέμα της σφράγισης του εδάφους

Παραδείγματα - καλές πρακτικές εφαρμογές σε άλλα

κράτη-μέλη



Στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης του

προσχεδίου νόμου για εφαρμογή του

Κανονισμού 1143/2014 σε εθνικό επίπεδο,

πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική

ημερίδα στις 24 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα

Πολλαπλής Χρήσης του Τμήματος

Γεωργίας. Ο Κανονισμός ορίζει ένα

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για την

πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και

εξάπλωσης χωροκατακτητικών ειδών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ημερίδα συμμετείχε εκπρόσωπος της

Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος

παρουσίασε τον Κανονισμό και τη

διαδικασία με την οποία επιλέγονται είδη

φυτών και ζώων για τον ενωσιακό

κατάλογο, για τα οποία ισχύουν αυστηροί

περιορισμοί και μέτρα πρόληψης και

διαχείρισης. Συμμετείχαν επίσης παιδιά του

Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου τα οποία

παρουσίασαν σχετική μελέτη τους για το

θέμα.

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο νόμου που μεταφέρει στο εθνικό
δίκαιο τον Κανονισμό 1143/2014 για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Έγιναν παρουσιάσεις του θέματος και του προσχεδίου του

εφαρμοστικού νόμου από Λειτουργό του Τμήματος και

ακολούθησε συζήτηση και υποβολή σχολίων τα οποία θα

ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Στην

ημερίδα συμμετείχαν 43 άτομα από διάφορους

επηρεαζόμενους/ εμπλεκόμενους φορείς, οργανωμένα

σύνολα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες,

και ΜΚΟ. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα είναι

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που

περιέχει υδροφθοράνθρακες μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο εφόσον οι υδροφθοράνθρακες

που περιέχει ο εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα των ποσοστώσεων που προβλέπει ο

Κανονισμός.

2. Πριν από τη διάθεση εκ των προτέρων πληρωθέντος με αέριο εξοπλισμού στην αγορά, οι

κατασκευαστές και οι εισαγωγείς του εξοπλισμού διασφαλίζουν ότι η συμμόρφωση με την παράγραφο

1 τεκμηριώνεται πλήρως και συντάσσουν σχετική δήλωση συμμόρφωσης.

3. Ο μη ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, πωλείται

στον τελικό χρήστη μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από

επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10».

Κανονισμός 517/2014 για τα Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου –

Καινούριες πρόνοιες εισαγωγής εξοπλισμού που περιέχει τα εν λόγω αέρια

Πραγματοποιήθηκε στις 07.12.16 στο κτίριο του

Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου στη Λευκωσία, η Γενική Συνέλευση

Εισαγωγέων Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών.

Προσκεκλημένος στη συνάντηση ήταν ο

Λειτουργός του Τμήματος Παύλος Παύλου, ο

οποίος ανέλυσε στους παρευρισκόμενους τις

πρόνοιες της καινούριας Κοινοτικής Νομοθεσίας

που προνοεί ελεγχόμενες πλέον εισαγωγές

εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια. Οι

κυριότερες πρόνοιες της νομοθεσίας είναι οι εξής:
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Mε κοινό όραμα τη γόνιμη και παραγωγική

συνεργασία για την προώθηση της αειφορίας

στη διαχείριση του περιβάλλοντος και την

αναβάθμιση της ποιότητας στη σχετική

παρεχόμενη εκπαίδευση, δύο σημαντικοί

δημόσιοι φορείς της χώρας μας προχώρησαν

σήμερα στην υπογραφή μνημονίου

συναντίληψης, έχοντας ως κύριο σκοπό το

όφελος της κυπριακής κοινωνίας. Από τη μια το

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και από την

άλλη το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος ενώνουν τις δυνάμεις τους και

αποβλέπουν σε καινοτόμες δράσεις για την

προστασία του περιβάλλοντος και της

βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής, τη διαχείριση αποβλήτων

– θέματα που πλέον καθορίζουν τη σύγχρονη

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η συνέργεια μεταξύ των δύο οργανισμών έχει

ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν και οι πρώτοι

καρποί της ήταν η συνεργασία σε αξιόλογα

έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκή

χρηματοδότηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

είναι το έργο «JUNIPERCY», το οποίο

βραβεύθηκε πρόσφατα ως ένα από τα

καλύτερα έργα του προγράμματος LIFE+.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τμήμα Περιβάλλοντος
θεσμοθετούν και ενισχύουν μια γόνιμη συνεργασία

Η υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης

επικυρώνει θεσμοθετημένα πλέον και επιβεβαιώνει

τη διάθεση του Ανοικτού Πανεπιστημίου και του

Τμήματος Περιβάλλοντος για γόνιμη συνεργασία σε

μια σειρά θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος:

εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα διαχείρισης

και προστασίας του περιβάλλοντος, συνεργασία σε

ερευνητικά έργα, δραστηριοποίηση των φοιτητών

και των αποφοίτων του ΑΠΚΥ σε δράσεις του

Τμήματος Περιβάλλοντος, συνεργασία, μεταξύ

άλλων, στους τομείς της προστασίας των

οικοτόπων και των απειλούμενων ειδών της

Κύπρου, της διαχείρισης αποβλήτων, και της

στροφής προς μια ‘πράσινη’ οικονομία.

Το μνημόνιο υπογράφηκε από την πλευρά

του ΑΠΚΥ από τον Πρόεδρο της Διοικούσας

Επιτροπής, Καθηγητή Κώστα Χρίστου, και

από την πλευρά του Τμήματος

Περιβάλλοντος από τον Διευθυντή, κύριο

Κώστα Χατζηπαναγιώτου. Και οι δύο

εκπρόσωποι τόνισαν κυρίως τα οφέλη που

θα λάβει σε βάθος χρόνου η κυπριακή

κοινωνία και οικονομία από τη συνεργασία

του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας και

των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για

την προώθηση των σημαντικών αξιών της

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
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http://www.ouc.ac.cy/
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
http://www.junipercy.org.cy/index.php?lang=en


Οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι αποτελούν μέρος του

εξοπλισμού, ο οποίος εγκαθίσταται στα πλαίσια του

ευρωπαϊκού προγράμματος μείωσης των στερεών

δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών

μονάδων και πλησίον συναφών χώρων μαζικής

παραγωγής αποβλήτων, το οποίο υλοποιείται από

το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το

Δήμο Αγίας Νάπα. Με την τοποθέτηση των

ημιβυθιζόμενων κάδων ο Δήμος στοχεύει στην

προώθηση της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων

και οργανικών αποβλήτων από μεγάλους

παραγωγούς όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες,

τα εστιατόρια, καφετέριες κλπ.

Παρελήφθησαν από τον Δήμο Αγίας Νάπας 36 σημεία ημιβυθιζόμενων κάδων

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Καρούσος εξέφρασε τις

ευχαριστίες του προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για

τη βοήθεια αλλά και για την αγαστή συνεργασία

ώστε το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει στόχο την

προστασία του περιβάλλοντος να επιτευχθεί με

επιτυχία. Από πλευράς του ο Διευθυντής του

Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστας Χ’’ Παναγιώτου

εξήρε την πολύ καλή συνεργασία που είχαν μεταξύ

τους το προσωπικό Δήμου και του Τμήματος

Περιβάλλοντος και ευελπιστεί όπως ανέφερε ότι η

λειτουργία του έργου με τη νέα τουριστική περίοδο

θα δώσει τα απτά αποτελέσματα επιτυχίας στον

τομέα της ανακύκλωσης. «Θα είμαστε πρόσθεσε σε

στενή συνεργασία και επικοινωνία με τον Δήμο ώστε

να διασφαλίσουμε την λειτουργία του έργου».

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, στο χερσαίο χώρο του Λιμανιού Αγίας Νάπας έγινε η παραλαβή των

τριάντα-έξι σημείων ημιβυθιζόμενων κάδων, από το Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Γιάννη Καρούσο,

παρουσία του διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστα Χ’’ Παναγιώτου και της Αναδόχου

Εταιρείας Σπύρος Σταυρινίδης & ΕSE GmbH Κοινοπραξία

Ημερίδα με θέμα καταχώρηση σε Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργάνωσε ημερίδα

στη Λευκωσία και Λάρνακα 13 Οκτωβρίου

2016, στη Λεμεσό 14 Οκτωβρίου 2016 και στη

Πάφο 18 Οκτωβρίου 2016, με σκοπό την

ενημέρωση των Συλλογέων - Μεταφορέων

σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται

για εξασφάλιση Πιστοποιητικών

Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών

Αποβλήτων, την χρήση των Εντύπων

Αναγνώρισης και Παρακολούθησης καθώς και

τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν.
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Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος

Κουγιάλης μαζί με τον Διευθυντή του

Τμήματος Περιβάλλοντος κο. Κώστα

Χατζηπαναγιώτου εκπροσώπησαν την

Κύπρο στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής

για το Κλίμα COP22, που

πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα

του Μαρόκο στο Μαρρακές από τις 7 –

18 Νοεμβρίου 2016.

«Όλα τα κράτη οφείλουμε να τιμήσουμε

τις υπογραφές μας και να δεσμευτούμε

να υλοποιήσουμε την κοινή μας

Συμφωνία, τη Συμφωνία του Παρισιού για

το Κλίμα για ένα καλύτερο μέλλον», ήταν

το βασικό μήνυμα του κ. Κουγιάλη στην

παρέμβασή του στην ολομέλεια της

Συνόδου που γίνεται κάθε χρόνο.

Ο κ. Υπουργός τόνισε την ανάγκη για

δέσμευση και επικέντρωση των

προσπαθειών όλων των μερών για

υλοποίηση της Συμφωνίας, λαμβάνοντας

υπόψη τα προβλήματα της κλιματικής

αλλαγής που ήδη αντιμετωπίζουμε, τις

παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας, τις

αυξημένες θερμοκρασίες, την

υποβάθμιση των δασών και των σπάνιων

οικοσυστημάτων μας.

Ο κ. Κουγιάλης σημείωσε ότι η υπογραφή και η επικύρωση

της Συμφωνίας, όσο σημαντική και αν είναι, είναι μόνο το

πρώτο βήμα και δεν θα φέρει την αλλαγή και την

προσαρμογή που απαιτείται, αν δεν μετατρέψουμε τους

εθνικούς μας στόχους για το κλίμα σε δράσεις σε όλους

τους τομείς της οικονομίας. Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε,

ανάφερε, όλες τις πολιτικές μας κατάλληλα και να

εφαρμόσουμε μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η

αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της

κλιματικής αλλαγής.

Με πρωτοβουλία του, ο κ. Κουγιάλης κάλεσε σε συνάντηση

σήμερα τους Υπουργούς των μεσογειακών κρατών για να

συζητήσουν μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου

περιβάλλοντος της Μεσογείου, που αντιμετωπίζει

προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο Υπουργός

Γεωργίας τόνισε την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία

και συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν

αποτελεσματικά όλες οι προκλήσεις και πιθανοί κίνδυνοι.

Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για το Κλίμα – COP 22 Μαρόκο

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit
Scheme-EMAS) & EU Ecolabel.

Στις 9 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Δήμου

Παραλιμνίου, ημερίδα ενημέρωσης για το - Σύστημα Περιβαλλοντικής

Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco-Management and Audit Scheme-EMAS) &

EU Ecolabel.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Δήμο Παραλιμνίου σε συνεργασία με το

Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιου της Κύπρου, τον Σύνδεσμο

Επιστημόνων και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Κύπρου και το

πρόγραμμα LIFE BRAVER (LIFE15-ENV/IT/000509) στο οποίο συμμετέχει

η εταιρεία Συμβούλων ENVITECH (Environmental Technology) Ltd και το

οποίο συγχρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με το Σύστημα

Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, EU EMAS και το

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, EU Ecolabel, καθώς επίσης και το έργο

BRAVER το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ».

http://www.pio.gov.cy/moi/pio/pio2013.nsf/All/3F802DC6F3E2A688C225806D0056700B/$FILE/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82.jpg
http://www.pio.gov.cy/moi/pio/pio2013.nsf/All/3F802DC6F3E2A688C225806D0056700B/$FILE/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82.jpg
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Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς
Τα νομοσχέδια αυτά, είχαν

τεθεί σε δημόσια

διαβούλευση στις

25/10/2016- 14/11/2016 και

σε Δημόσια ακρόαση στις

10/11/2016 για υποβολή

σχολίων/εισηγήσεων από

όλους τους εμπλεκόμενους

φορείς. Αναμένεται σύντομα

η αποστολή των

νομοσχεδίων στη Νομική

Υπηρεσία για νομοτεχνικό

έλεγχο και μετά έγκρισή τους

από τη Βουλή.

Επιπλέον σημειώνεται ότι, το

Τμήμα Περιβάλλοντος

συμμετέχει ήδη στην

εκστρατεία που προωθείται

από τον Δήμο Αγλαντζιάς για

την μείωση της χρήσης

πλαστικής σακούλας με τίτλο

«Λέμε όχι στην πλαστική

σακούλα, Εσύ;» για το έτος

2017. Σχετική

δημοσιογραφική διάσκεψη

πραγματοποιήθηκε στο

Πολιτιστικό Κέντρο Σκαλί

Αγλαντζιάς στις 24

Νοεμβρίου 2016.

Η σχετική νομοθεσία για τη

μείωση της κατανάλωσης των

λεπτών πλαστικών σακούλων

μεταφοράς αναφέρεται στην

Οδηγία (ΕΕ) 2015/720 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 29ης

Απριλίου 2015 η οποία

τροποποιεί την βασική Οδηγία

94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και

τα απόβλητα συσκευασιών, με

σκοπό τη μείωση της

κατανάλωσης τους.

Η Κύπρος προς συμμόρφωση με

την Οδηγία αυτή έχει ετοιμάσει

σχετικά νομοσχέδια:

1) τροποποιώντας τον περί

Συσκευασιών και Αποβλήτων

Συσκευασιών Νόμου με

υιοθέτηση προνοιών για μείωση

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

σακούλων μεταφοράς και

2)ετοιμάζοντας καινούργιους

Κανονισμούς για τη μείωση της

κατανάλωσης λεπτών πλαστικών

σακουλών μεταφοράς)

κανονισμοί του 2016 στους

οποίους αναφέρονται

συγκεκριμένα μέτρα τα οποία

πρέπει να ληφθούν.

ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟ ΤΡΟΟΔΟΣ

«Οι ομορφιές της Κύπρου αρχίζουν εκεί που τελειώνουν 

οι δρόμοι της» και όχι μόνο η ορεινή πεζοπορία ασκεί το 

σώμα το μυαλό και τρέφει τη φαντασία.

Αφετηρία: Πλατεία 

Τροόδους

Βαθμός δυσκολίας: 1

Το Τμήμα Περιβάλλοντος συνδιοργάνωσε μαζί με τον Ελληνικό

Ορειβατικό Σύνδεσμο Λευκωσίας και τον Σύνδεσμο Ψυχολόγων

Κύπρου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής εβδομάδας Αθλητισμού

ορεινή πεζοπορία στο Τρόοδος.
Η ορεινή πεζοπορία, είναι μια δραστηριότητα που όλοι μπορούμε 

να κάνουμε, είναι μια δραστηριότητα που μας βοηθά να 

διατηρήσουμε τη φυσική και ψυχική μας κατάσταση.  

Ενεργοποιεί σχεδόν όλο το σώμα  και τις αισθήσεις. Η διαδρομή 

διάρκειας 2.5 ωρών κάλυψε διάσχιση δάσους  και μέρος του 

μονοπατιού Αταλάντη. Η δραστηριότητα του ΕΟΣ «πεζοπορία στο 

Τρόοδος» με συνδιοργανώτες το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ και το ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στα πλαίσια του 

European Week of Sport πήρε το 3ον βραβείο στη 

κατηγορία BeActive@ Clubs and Fitness Centers Awards.
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Τα απόβλητα ως πόρος στα πλαίσια κυκλικής οικονομίας

Μια από τις δράσεις είναι η υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης τοπικών αρχών, ώστε να

τους βοηθήσει να ωριμάσουν, να αντιληφθούν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις
προκλήσεις, κίνητρα αλλά και υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου είπε πως η πρόληψη και η χωριστή διαλογή στη πηγή είναι ένα τομέας στον οποίο το

Υπουργείο Γεωργίας δίνει μεγάλη έμφαση , αφού αποτελεί και Ευρωπαϊκή υποχρέωση και λαμβάνονται

μέτρα που αποσκοπούν στην αειφόρο αξιοποίηση των αποβλήτων μέσα από την αναστροφή της ευρείας

αντίληψης ότι τα απόβλητα αποτελούν πρόβλημα, στην πεποίθηση ότι τα απόβλητα αποτελούν πόρους και

τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο.

Οργανώθηκε εκπαιδευτικό εργαστήριο στις Πλάτρες

για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την

πρόληψη για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ στο οποίο

εταίρος είναι και το ΚΥΠΕ. Στο εργαστήριο

συμμετείχαν φορείς που συμβάλλουν στην λήψη ή

και εφαρμογή πολιτικών αποφάσεων για τη

διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχει ως Εταίρος στο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «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

Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως παράκτιο κράτος και νησί, καλείται, στο πλαίσιο εφαρμογής της

περιβαλλοντικής πολιτικής της, να προωθήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη διαχείριση των παράκτιων

περιοχών της με στόχο να διασφαλίσει την αειφόρο χρήση των παράκτιων πόρων της τόσο για τις

σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Ο στόχος θα επιτευχθεί με την θέσπιση Εθνικής

Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ)

για την Περίοδο 2018-2028, όπως προνοούν το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των

Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, αλλά και η Σύσταση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της ολοκληρωμένης

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (2002/413/ΕΚ). Στα πλαίσια υλοποίησης της Σύμβασης έχει

συμπληρωθεί και υποβληθεί από τον Ανάδοχο η Έκθεση Έναρξης του Έργου η οποία έχει εγκριθεί από

την Αναθέτουσα Αρχή στις 30 Νοεμβρίου 2016. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί την πορεία

υλοποίησης της Σύμβασης και να ενημερώνεται για τις επικείμενες διαβουλεύσεις στις ιστοσελίδες της

Αναθέτουσας Αρχής (www.moa.gov.cy/environment) και της Κοινοπραξίας (www.alaplanning.com,

www.ekby.gr).

Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών

εστιάζεται στην αρχή του 3R (Reduce, Reuse, Recycle-Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση.

Είμαστε στο Facebook! 

Στο https://www.facebook.com/depofenvironment, βρίσκεται η σελίδα του 

Τμήματος Περιβάλλοντος στο Facebook, όπου θα βρίσκετε διάφορες 

ανακοινώσεις και άλλες χρήσιμες συνδέσεις και πληροφορίες για το έργο του 

Τμήματος.  


