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Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο  
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

Το Έργο AgroLIFE, στο οποίο το Τμήμα

Περιβάλλοντος συμμετείχε ως εταίρος κατά

την τριετία 2014-2017, σε συνεργασία με το

Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου

πραγματοποίησε την τελική εκδήλωση του

την Παρασκευή, 19 Μαϊου 2017 στο

Πολυχώρο ΚΤΙΣΙΣ του ΤΕΠΑΚ, στην

Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ομάδα

του AgroLIFE παρουσίασε τα τελικά

αποτελέσματα του Έργου ενώ παράλληλα

έγιναν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους

επιστήμονες τόσο σε θέματα καλλιέργειας

χαρουπιών και αμπελιών όσο και

μεταποίησης των προϊόντων τους.

Τελική Εκδήλωση του Έργου AgroLIFE

Το Έργο AgroLIFE ήταν ένα τριετές έργο που έθεσε

σε δοκιμή, εφαρμογή κι αξιολόγηση δράσεις και

μεθοδολογίες για τη διατήρηση των Αγροτικών

Περιοχών Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) στην

Κύπρο. Στις Αγροτικές Περιοχές ΥΦΑ εφαρμόζονται

παραδοσιακές καλλιεργητικές πρακτικές χαμηλών

εισροών οι οποίες ενισχύουν τη βιοποικιλότητα και

τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Παράλληλα

διατηρούνται φυσικά και αρχιτεκτονικά γεωργικά

χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά τόσο σε εθνικό

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και οι

παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο

www.agrolife.eu.
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Τουρισμός και εποχική διακύμανση παραγωγής Αποβλήτων

Από την 1η Νοεμβρίου 2016, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει ως

Επικεφαλής Εταίρος στο έργο Interreg Med BlueIslands.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 14

εταίρους από 8 χώρες

συμπεριλαμβανομένου 9 νησιών

(Κύπρος, Μάλτα, Κροατία, Σαρδηνία,

Σικελία, Κρήτη, Ρόδος, Μύκονος,

Μαγιόρκα), 2 οικονομικούς οργανισμούς

(Insular, Ea Eco-Enterprises), 2

ερευνητικά ινστιτούτα (Πανεπιστήμιο

Καταλονίας Ισπανίας, CoNISMA, Inter

University Consortium) και ένα διεθνή

οργανισμό εξειδικευμένο σε θέματα

επικοινωνίας και διαχείρισης πόρων

(ACR+, Βέλγιο).

Σε κάθε ένα από τα 9 νησιά, θα

πραγματοποιηθεί σε τακτά χρονικά

διαστήματα συλλογή δειγμάτων άμμου,

μακροπλαστικών και μικροπλαστικών,

επιφανειακού ιζήματος και υποστρώματος

από τις επιλεγμένες παραθαλάσσιες περιοχές

και συλλογή επιφανειακού θαλασσινού νερού.

Σε 3 νησιά μεταξύ των οποίων και η Κύπρος

επιπρόσθετα θα γίνεται παρακολούθηση

απορρίψεων λυμάτων μέσω άλγεων σε

διαφορετικού τύπου θαλάσσιες περιοχές.

Το εν λόγω έργο έχει διάρκεια 3 χρόνων (2016-2019) και συνολικό προϋπολογισμό €2,755,320.41.

Σκοπός του είναι η συστηματική προσπάθεια εντοπισμού, κατεύθυνσης και μετριασμού των επιπτώσεων

της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγή αποβλήτων, ως αποτέλεσμα του τουρισμού, σε νησιά της

Μεσογείου. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον εποχικό τουρισμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο

υφίσταται για χρόνια, αλλά ποτέ ως τώρα δεν έχει προσεγγιστεί μεθοδικά.

Η πρώτη πειραματική φάση του έργου, αφορά σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο

εταιρικό σχήμα, μετρήσεις ποσοτήτων και αναλύσεις της σύνθεσης των αποβλήτων που παράγονται σε

ετήσια βάση σε τρεις διαφορετικού τύπου παραθαλάσσιες περιοχές (παραλία στην οποία παρατηρείται

αυξημένος εποχικός τουρισμός-παραλία με μέτρια εμφάνιση εποχικού τουρισμού-παραλία με σχεδόν

μηδενική παρουσία ανθρώπων).
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Σε δεύτερη φάση, θα μελετηθεί η σύστασης αποβλήτων στις επιλεγμένες

περιοχές στα 9 νησιά, θα εξεταστεί η συσχέτιση των ποσοτικοποιημένων

αποβλήτων που δημιουργούνται με τον αριθμό των τουριστών όσο και την

παρουσία των απορριμμάτων στο παράκτιο περιβάλλον, θα αξιολογηθεί η

υπάρχουσα δομή διαχείρισης των αποβλήτων και οι πρακτικές που

ακολουθούνται στις περιοχές παρέμβασης του έργου, με σκοπό τη

διαμόρφωση ενός πολυδιάστατου εργαλείου.

Το πολυδιάστατο εργαλείο, θα περιλαμβάνει σχέδια δράσης,

κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τοπικές και περιφερειακές

στρατηγικές και θα στοχεύει στην πιο αποτελεσματική και

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχικής

διακύμανσης στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Σε τρίτη

φάση, το εργαλείο θα αξιοποιηθεί μέσω της εκπόνησης σχεδίων

δράσης για κάθε νησί και θα τύχει αξιολόγησης για τυχόν

συμπερίληψη στις πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων.

Με τη βελτίωση της γνώσης σχετικά με τις ροές αποβλήτων που παράγονται λόγω του εποχικού

τουρισμού θα καθοριστούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές και θα βελτιωθούν οι συνέργειες μεταξύ των

χωρών που συμμετέχουν στο, εν λόγω, πρόγραμμα. Οι ενέργειες του έργου προωθούν την κυκλική

οικονομία, τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και νέα επιχειρηματικά μοντέλα για

ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στην περιοχή παρέμβασης.

Καθορισμός του χερσαίου ορίου της παράκτιας ζώνης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας για το

Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών και

σε συνεργασία με την Κοινοπραξία «ALA Planning

Partnership Consultancy L.L.C.» - «Μουσείο

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο

Βιοτόπων/Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)» όπου ολοκληρώσε

με επιτυχία το 2ο Στάδιο της Σύμβασης για την

ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου

Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των

Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την Περίοδο

2018-2028,

το οποίο αφορούσε στον καθορισμό του χερσαίου ορίου της Παράκτιας Περιοχής της Δημοκρατίας με

τη χρήση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Ορόσημα στη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η

έγκαιρη πραγματοποίηση των απαιτούμενων διαβουλεύσεων και, ακολούθως, η υποβολή και έγκριση

του προβλεπόμενου από τη Σύμβαση παραδοτέου με τίτλο «Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση: Καθορισμός

του Χερσαίου Ορίου της Παράκτιας Ζώνης». Το εγκεκριμένο χερσαίο όριο της Παράκτιας Ζώνης είναι

αναρτημένο 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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Υπογράφηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου από τον

Δήμαρχο Αγίας Νάπας κ. Γιάννη Καρούσο και τον

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κ.

Κώστας Χατζηπαναγιώτου η συμφωνία που

αφορά το πρόγραμμα μείωσης των στερεών

δημοτικών αποβλήτων των παραλιακών

ξενοδοχειακών μονάδων.

Η συμφωνία είναι ένα μνημόνιο συναντίληψης σε

ότι αφορά την λειτουργία όλων αυτών των

εξοπλισμών, τα οποία παρέλαβαν τα ξενοδοχεία

και για τη λειτουργία των οποίων θα μεριμνά ο

Δήμος Αγίας Νάπας.

Υλοποίηση προγράμματος μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων 

των παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων

Παράλληλα, εκτός από την συμφωνία μεταξύ του Δήμου Αγίας Νάπας και του Τμήματος Περιβάλλοντος

θα υπογραφούν και ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ του Δήμου με κάθε ένα από τους ξενοδόχους, οι

οποίοι φιλοξενούν είτε τον συμπιεστή, είτε τους ημιβυθιζόμενους κάδους είτε οποιονδήποτε άλλο

εξοπλισμό για τη διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών και των οργανικών από τα ξενοδοχεία.

Με τη συμφωνία αυτή σηματοδοτείται αμέσως μετά και η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος

Με την περισυλλογή των αποβλήτων από τους

ημιβυθιζόμενους κάδους ξεκίνησε στο Δήμο Αγίας

Νάπας η λειτουργία του Ευρωπαϊκού

προγράμματος μείωσης των στερεών αποβλήτων

΄Αρχισε την 1η Ιουλίου 2017, στον Δήμο Αγίας

Νάπας, η περισυλλογή των αποβλήτων από τους

180 ημιβυθιζόμενους κάδους που έχουν

τοποθετηθεί σε 36 σημεία της πόλης.

Σε κάθε σημείο έχουν τοποθετηθεί πέντε κάδοι, οι

οποίοι αφορούν τα εξής ρεύματα αποβλήτων: Χαρτί,

PMD, Γυαλί, Οργανικά και Σύμμεικτα.

Με την τοποθέτηση των ημιβυθιζόμενων κάδων

στόχος του Δήμου είναι η χωριστή συλλογή

ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων από

μεγάλους παραγωγούς όπως είναι οι ξενοδοχειακές

μονάδες, τα εστιατόρια, καφετέριες

Σημειώνεται ότι στα περισσότερα σημεία συλλογής

έχει γίνει τοπιοτέχνηση και έχουν δημιουργηθεί

ράμπες για εύκολη πρόσβαση στους κάδους των

ατόμων με αναπηρίες. Υπολείπονται ακόμη έξι

σημεία και η όλη διαδικασία διαμόρφωσης των

χώρων γύρω από τους ημιβυθιζόμενους κάδους

ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες.
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Εκδήλωση για την 22η Διεθνής Ημέρα Θορύβου στη Λεωφόρο Αθαλάσσας, παρά το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και  Ποδηλατικός 

Γύρος με τον Όμιλο «Ποδηλάτες Λευκωσίας»

Στα πλαίσια του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Θορύβου το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε εκδήλωση στη Λεωφόρο

Αθαλάσσας.

Κατά την εκδήλωση τοποθετήθηκε ηχόμετρο για μέτρηση του θορύβου και διανεμήθηκε έντυπο φυλλάδιο 

για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη Στρατηγική Χαρτογράφηση του Θορύβου. Το κοινό είχε τη 

δυνατότητα να ενημερωθεί για το θόρυβο που εκπέμπεται από τις οδικές μεταφορές επί της Λεωφόρου 

Αθαλάσσας, καθώς και για τους Στρατηγικούς Χάρτες Θορύβου για το πολεοδομικό συγκρότημα 

Λευκωσίας που ετοιμάστηκαν το 2013-2015.  
Το βράδυ

πραγματοποιήθηκε

ποδηλατικός γύρος στη

Λευκωσία από τον Όμιλο

«Ποδηλάτες Λευκωσίας», με

τη συμμετοχή 80

ποδηλατών. Οι ποδηλάτες

με το σύνθημα «Ποδηλατώ

ενάντια στο θόρυβο»

μετέφεραν το μήνυμα ότι με

την ποδηλασία μειώνεται ο

θόρυβος από τις οδικές

μεταφορές. Στους

ποδηλάτες διανεμήθηκε

ενημερωτικό υλικό του

Τμήματος Περιβάλλοντος

για τον Περιβαλλοντικό

θόρυβο.

Διοργανώθηκαν Ενημερωτικές Ημερίδες για το Πρόγραμμα LIFE

Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού

Προγράμματος LIFE καθώς και την έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην οποία βασίστηκε η

δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, το Τμήμα

Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος LIFE, διοργάνωσε ημερίδα στις 8

Ιουνίου 2017 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Κάβο Γκρέκο.

H ημερίδα είχε ως στόχο την ανασκόπηση της προσφοράς του Προγράμματος LIFE στην Κύπρο, την

αποτίμηση της εφαρμογής της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ, του Δικτύου “Natura 2000” καθώς επίσης και την

παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προκύπτουν από το

Πρόγραμμα LIFE ενόψει της τρέχουσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το έτος 2017.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο κ. Michel Quicheron από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και ο κ. Ηλίας Ντεμιάν, εκπρόσωπος της ομάδας εξωτερικής

παρακολούθησης ΝΕΕΜΟ.

Στο χώρο του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κάβο Γκρέκο οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να

ενημερωθούν για καλές πρακτικές από τρέχοντα και προηγούμενα έργα που συμμετείχαν στην

ημερίδα με τη μορφή περιπτέρων.
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Συμμετοχή του Παύλου Παύλου Λειτουργού του Τμήματος Περιβάλλοντος ως Εθνικός 

Εμπειρογνώμονας σε διήμερο σεμινάριο του προγράμματος TAIEX (DG NEAR – Directorate

General Neighborhood and Enlargement Negotiations) για τα φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου.

Τελ-Αβίβ, 26-27.04.17

H Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και

Διαπραγματεύσεων για την Διεύρυνση της

Ε.Ε. (DG NEAR – Directorate General

Neighborhood and Enlargement Negotiations),

χρηματοδοτεί πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας

και Ανταλλαγής Πληροφοριών με όνομα

TAIEX (Technical Assistance and Information

Exchange Instrument), για Παροχή Τεχνικής

Βοήθειας σε Τρίτες Χώρες. Το πρόγραμμα

είναι υπεύθυνο για την στήριξη των

Κυβερνητικών Υπηρεσιών χωρών που

γειτνιάζουν με την Ε.Ε., παρέχοντας τους

συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά στην

αναθεώρηση, στην εφαρμογή και στην

υιοθέτηση της νομοθεσίας της Ε.Ε., καθώς και

στην διευκόλυνση στην ανταλλαγή βέλτιστων

πρακτικών της Ε.Ε.

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν οι τακτικές μείωσης

και ελέγχου των υδροφθορανθράκων (HFCs) που

χρησιμοποιούνται στον τομέα ψύξης, κλιματισμού

και πυρόσβεσης στην Κύπρο, σε συνδυασμό με την

εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας,

οι συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν ως επι το πλείστων

κρατικοί λειτουργοί του Ισραήλ. Ο κ. Παύλου

μετέφερε την τεχνογνωσία του στους λειτουργούς

του γειτονικού Κράτους, και ανέλυσε την ευρωπαϊκή

και εθνική μας νομοθεσία, αναφέροντας τις τακτικές

που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των

νομοθεσιών, αλλά και για τους τρόπους

αντιμετώπισης στα διάφορα εμπόδια που

συναντούμε. Ειδική αναφορά έγινε για τους

ελέγχους/ επιθεωρήσεις που διενεργούμε στην

Κύπρο και για τις τακτικές συμμόρφωσης των

παραβατών. Η ημερίδα είχε απόλυτη επιτυχία ως

προς τον σκοπό της, και η παρουσίαση του

Λειτουργού αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα

του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του

Ισραήλ.
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Σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στις

εγκαταστάσεις της CyI την Δευτέρα 24 Ιουλίου

2017, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Τμήμα

Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και

το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος υπέγραψαν Μνημόνια Συνεργασίας.

Αυτές οι τρεις νέες συμφωνίες είναι επιπλέον των

δύο υφιστάμενων μνημονίων μεταξύ του

Ινστιτούτου Κύπρου και δύο άλλων τμημάτων του

Υπουργείου, του Τμήματος Μετεωρολογίας και του

Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του 

Ινστιτούτου Κύπρου και του Τμήματος Περιβάλλοντος

Σε ένα σύντομο χαιρετισμό, η Γενική

Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας,

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ.

Ολυμπία Στυλιανού, τόνισε την πολύ

εποικοδομητική και μακροχρόνια

συνεργασία μεταξύ του υπουργείου και του

Ινστιτούτου Κύπρου και σχολίασε τη

σημασία της ενίσχυσης αυτής της

επιστημονικής συνεργασίας , η οποία

«παρέχει επιστημονικές λύσεις σε σημαντικά

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που

αντιμετωπίζει η Κύπρος, όπως η κλιματική

αλλαγή. Η κυρία Στυλιανού τόνισε ότι είναι

ιδιαίτερα σημαντικό για ερευνητικούς φορείς,

όπως το Ινστιτούτο Κύπρου, να παράγουν

πρωτότυπες και διεθνώς αναγνωρισμένες

έρευνες που να βοηθούν τη χώρα μας και

ταυτόχρονα να θέτει την Κύπρο στον

ερευνητικό χάρτη, κάτι που θεωρείται

εξαιρετικά δύσκολο πριν λίγα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου κ. Κώστας Ν. Παπανικολάς δήλωσε στην ομιλία του ότι παρόλο

που η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την επίσημη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, είναι

σημαντικό να σημειωθεί ότι η συνεργασία μας επαναλαμβάνεται εδώ και πολύ καιρό και είναι από τις

πρώτες , αν όχι την πρώτη, από τις συνεργασίες που είχαμε με κυβερνητικούς θεσμούς. Ο κ.

Παπανικολάς σημείωσε ότι «η ιστορία της συνεργασίας μας μέχρι στιγμής, αλλά κυρίως η πρόσφατη

έντονη δραστηριότητα, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι τα μνημόνια συμφωνίας μεταξύ του Ινστιτούτου

Κύπρου και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αντιπροσωπεύουν την

επισημοποίηση της εκτεταμένη συνεργασία, ενώ παράλληλα διαμορφώνει το πλαίσιο για περαιτέρω

εμβάθυνση αυτής της σχέσης».

Τέλος, οι διευθυντές των τριών τμημάτων, κ.

Ανδρέας Μανώλης από το Τμήμα Αναπτύξεως

Υδάτων, κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου του

Τμήματος Περιβάλλοντος και ο Δρ. Κώστας

Κωνσταντίνου από το Τμήμα Γεωλογικής

Επισκόπησης, εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή

τους για την υπογραφή των μνημονίων που θα

αναπτύξουν περαιτέρω την ήδη στενή συνεργασία

μεταξύ των τμημάτων τους και του Ινστιτούτου

Κύπρου.


