
Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο  

Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας καλωσορίζω στην πρώτη προσπάθεια 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 και τονστόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και 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.

Κώστας Χατζηπαναγιώτου
Διευθυντής

Τελετή ολοκλήρωσης του έργου BIO FOR LIFE
που έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σκοπός του Προγράμματος ήταν η
ευαισθητοποίηση της Κυπριακής Κοινωνίας
έ ΜΜΕ ξί

Μέσα από το Πρόγραμμα, έγινε προσπάθεια οι συμπολίτες μας να μάθουν για τη σημαντικότητα ειδών για τα

μέσω των ΜΜΕ, ως προς την αξία της
βιοποικιλότητας στην καθημερινή μας ζωή. Οι
Εταίροι του Προγράμματος περιλάμβαναν, το
Τμήμα Περιβάλλοντος, το Κυπριακό Ίδρυμα
Προστασίας Περιβάλλοντος TerraCypria, το
Συγκρότημα ΔΙΑΣ, η Τηλεόραση Σίγμα και η
GrantXpertConsultingLtd.
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οποία, τις περισσότερες φορές, έχουν αρνητική προκατάληψη, όπως είναι οι νυχτερίδες και τα φίδια.
Επιπλέον, μέσα από τις διαβουλεύσεις, τις συναντήσεις και τα ΜΜΕ, τονίστηκε η σχέση της βιοποικιλότητας
με την οικονομική ευημερία του κράτους και των ιδίων, την αειφορία και ιδιαίτερα με την διατήρησή της μέσα
από τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Ταυτόχρονα, μέσα από το Πρόγραμμα, ο κόσμος
ενημερώθηκε για τις απειλές εναντίον της βιοποικιλότητας, όπως είναι τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη, η
παράνομη παγίδευση πουλιών κ.α.



Επιλέγω –Αλλάζω ‐ Συνδυάζω Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα 
Κινητικότητας 

Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας  όπως 
άθ ό έ έ δ ώθ θ έκάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώθηκε ο καθιερωμένος 
Ποδηλατικός γύρος της Λευκωσίας με συμμετοχή πέραν τον 350 
ποδηλατιστών από διάφορους ομίλους ποδηλασίας. Το φετινό θέμα 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας αφορούσε στο 
συνδυασμό των τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό και στην 
προτροπή του κοινού σε ένα πιο δραστήριο τρόπο ζωής. Ενθαρρύνει 
τους ανθρώπους να σκέφτονται το εύρος των επιλογών που έχουν 
και να επιλέγουν το σωστό μέσο μεταφοράς για τη διακίνηση τους. 
Κάνοντας έξυπνες επιλογές στα είδη των μέσων μεταφοράς πουΚάνοντας έξυπνες επιλογές στα είδη των μέσων μεταφοράς που 
χρησιμοποιούμε, εξοικονομούμε χρήματα, βελτιώνουμε την υγεία μας 
και βοηθάμε το περιβάλλον. 
Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στη Λεωφ. 
Μακαρείου με τον τερματισμό του ποδηλατικού γύρου, συναυλία από 
τους Vanilla soul, επιδείξεις ποδηλάτων, οδήγηση ποδηλατοταξί και 
άλλες δραστηριότητες.  Συνδιοργανωτές στην  εκδήλωση ήταν το 
Τμήμα Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Δήμος Λευκωσίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
α ο οδηλα οί ό λο Λε σίαςκαι οι ποδηλατικοί όμιλοι Λευκωσίας.

Εναρμόνιση Νομοθεσίας για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
και αναθεώρηση των διαδικασιών αξιολόγησης

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργάνωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015 ημερίδα με θέμα την εναρμόνιση της νομοθεσίας
για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα έργα και την αναθεώρηση των διαδικασιών
αξιολόγησης που ακολουθούνται. Η ημερίδα αποσκοπούσε στην ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και στην
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την επικείμενη εναρμόνιση του σχετικού Νόμου 140(Ι)/2005 σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ και τις αλλαγές που προγραμματίζονται στις διαδικασίες εκτίμησης των επιπτώσεων
στο περιβάλλον από έργα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το νέα
εναρμονιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται και συγκεκριμένα το
εύρος εφαρμογής, η διαδικασία αξιολόγησης και οι προθεσμίες
που θα καθοριστούν, ο καθορισμός κοινών διαδικασιών
εξέτασης για έργα που εμπίπτουν σε Δίκτυο Natura 2000,
θέματα παρακολούθησης, η παροχή πληροφόρησης και η
συμμετοχή του κοινού μέσω υποβολής απόψεων και
διεξαγωγής δημόσιων ακροάσεων, η ετοιμασία και τα
περιεχόμενα των μελετών, και η δημιουργία μητρώου
μελετητών Στην ημερίδα παρέστησαν σύμβουλοι και μελετητές
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μελετητών. Στην ημερίδα παρέστησαν σύμβουλοι και μελετητές,
εκπρόσωποι από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι
εμπλεκόμενοι.
Η ημερίδα ακολούθησε την ενημέρωση των μόνιμων μελών της
Επιτροπής Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
Έργα σε σχετική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 9
Νοεμβρίου 2015.



Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διοργάνωσε 
εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό με θέμα την Κλιματική 
Αλλαγή την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 στο ξενοδοχείο 
Κλεοπάτρα.
Η δήλ ήθ ό Δ ά

Εκδήλωση με θέμα την Κλιματική Αλλαγή

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενόψει της Διάσκεψης για 
τις Κλιματικές Αλλαγές (COP21). Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση για την 
επερχόμενη σημαντική διάσκεψη του Παρισιού και τι 
αναμένεται να διεκπεραιωθεί σε αυτή, καθώς και η 
ανταλλαγή απόψεων για το πώς Κύπρος συμβάλλει στη 
διεθνή προσπάθεια μείωσης εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης καιΥπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, κα Ολυμπία Στυλιανού, η οποία τόνισε ότι 
η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση 
ευρωπαϊκών θέσεων ενώ ταυτόχρονα ανέλαβε και 
αναλαμβάνει δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 
Σημείωσε επίσης ότι η Κύπρος εφαρμόζει κατάλληλες 
πολιτικές και μέτρα τόσο για την μείωση των εκπομπών 
όσο και για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
Κλιματικής Αλλαγής.Κλιματικής Αλλαγής. 
Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, παρουσίασε τη γενική 
πτυχή του θέματος και ο Ανώτερος Λειτουργός του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, κ. Θεόδουλος Μεσημέρης, 
παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Κύπρου που θα προταχθούν στη 
Διάσκεψη, ειδικότερα στο θέμα της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Τέλος ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεΤέλος, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με 
το κοινό.

Στο Παρίσι βρέθηκαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος όλων 

Συμμετοχή των Υπουργών Περιβάλλοντος στις  διαπραγματεύσεις για την 
Κλιματική Αλλαγή

ρ βρ η ργ ρ β ς
των Κρατών των Ηνωμένων Εθνών στις 6-13 
Δεκεμβρίου για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
για την νέα Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή για την 
περίοδο μετά το 2020.
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος κος Νίκος Κουγιάλης συμμετείχε ενεργά 
στη διαπραγμάτευση έχοντας αναλάβει μαζί με τον Ιταλό 
ομόλογό του να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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στη διαμόρφωση του Προοιμίου της Συμφωνίας, που 
περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που θα τη διέπουν. Η 
ομάδα υποστήριξης του Υπουργού στη διαπραγμάτευση 
αποτελείτο από τους κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου, κ. 
Θεόδουλο Μεσημέρη και κα Ανθούλα Σαββίδη.



ORGANICO LIFE + Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στην Κύπρο για Βιολογικά προϊόντα

Ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού έργου
ORGANIKO LIFE+ είναι να αναδείξει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής
γεωργίας και των προϊόντων της, έναντι αυτών
της συμβατικής. Τα οφέλη των βιολογικών
προϊόντων αναμένεται να αξιολογηθούν μέσωπροϊόντων αναμένεται να αξιολογηθούν μέσω
της χρήσης δεικτών αποτελεσματικότητας
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής,
αγρονομικής και περιβαλλοντικής ποιότητας,
αλλά και μέσω μελέτης που θα αξιολογήσει το
μέγεθος της μειωμένης έκθεσης παιδιών σε
φυτοφάρμακα λόγω κατανάλωσης βιολογικών
τροφίμων.
Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν
τη χαρτογράφηση όλων των φορέων που
σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία (από το
χωράφι μέχρι την κατανάλωση). Παγκύπρια
έ λό θ ίέρευνα με ερωτηματολόγια θα αποσκοπεί στην
αξιολόγηση των τάσεων και προτιμήσεων των
καταναλωτών σ’ ότι αφορά την αγορά
βιολογικών προϊόντων.

Θα αξιολογηθούν εναλλακτικές στρατηγικές βιολογικής θρέψης των φυτών και η επίπτωση τους στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και στην αποδοτικότητα του συστήματος παραγωγής. Θα πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη σε ότι αφορά τη
συμβατική και βιολογική παραγωγή κριθαριού και μήλων για την ανάδειξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής με την
παρακολούθηση περιβαλλοντικών δεικτών ενώ τα παραγόμενα προϊόντα θα αξιολογηθούν ως προς τα ποιοτικά τους
χαρακτηριστικά.

Το «Πράσινο Πανεπιστήμιο» είναι ακόμα μία δράση που αναλήφθηκε από το ΡΙΚ στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Life με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)-Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων στην
Κύπρο.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ανάδοχο φορέα το ΡΙΚ. Εταίροι του

«Πράσινο Πανεπιστήμιο» με θέμα «Η σπατάλη των τροφίμων»

ρ γρ μμ γχρημ η ρ ή η μ χ φ ρ ρ
έργου είναι η Green Dot Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Fost Plus Βελγίου. Σκοπός της διάλεξης ήταν να ενημερωθεί
το κοινό σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για αποκομιδή οικιακών αποβλήτων το οποίο εφαρμόστηκε
σε κοινότητες του συμπλέγματος περιοχής Λυθροδόντα.
Ομιλητές ήταν η κυρία Μερόπη Σαμαρά, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’ στο Τμήμα Περιβάλλοντος και
Προϊστάμενη του τομέα διαχείρισης αποβλήτων και ο κύριος Λάμπρος Λουκά, Κοινοτάρχης
Λυθροδόντα.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στις 7.15 το βράδυ στο Θεατράκι του ΡΙΚ «Ανδρέας Χριστοφίδης» στο
πλαίσιο του «Πράσινου Πανεπιστημίου», δόθηκε η τρίτη διάλεξη με θέμα «Ανακύκλωση οικιακών
συσκευών». Η διάλεξη θα μεταδίδεται απευθείας από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου.
Ομιλητές στη διάλεξη θα είναι η κυρία Αθηνά Παπαναστασίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος στο
Τμήμα Περιβάλλοντος και ο κύριος Ηρόδοτος Σάββα Διευθυντής ΄Εργων του Συλλογικού Συστήματος

«Πράσινο Πανεπιστήμιο» με θέμα «Ανακύκλωση οικιακών συσκευών‐ AHHE»
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Τμήμα Περιβάλλοντος και ο κύριος Ηρόδοτος Σάββα Διευθυντής Εργων του Συλλογικού Συστήματος
Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEE. Η διάλεξη είναι ανοικτή για το
κοινό.
Εταίροι του έργου είναι η Green Dot Κύπρου, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Fost Plus Βελγίου.



Ημερίδα με θέμα Climate Change Risk Assessment

Πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2015 ημερίδα με στόχο την πρώτη αξιολόγηση των 
πιθανών επιπτώσεων (ευκαιρίες και απειλές) από την κλιματική αλλαγή, εστιάζοντας 
στο πώς οι κλιματικοί κίνδυνοι είναι πιθανό να εκδηλωθούν κατά τον 21ο αιώνα, με 
την απουσία δράσης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχεδιάζει να παράγει μια 
εστιασμένη έκθεση που θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τα ακόλουθα ζητήματα:μ η η ξ μ ζη ήμ
• Αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων, υπό το πρίσμα των μεθόδων αξιολόγησης 
και της γνώσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
• Μια πληρέστερη αξιολόγηση του πώς το κλίμα αλληλεπιδρά με κοινωνικο-
οικονομικούς παράγοντες και πώς αυτοί οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να αλλάξουν 
στο μέλλον, για παράδειγμα, την οικονομική ανάπτυξη, μεταβολή του πληθυσμού, 
αλλαγής της χρήσης γης
• Πώς οι επιπτώσεις των δράσεων προσαρμογής είναι πιθανό να μεταβάλλουν τα 
επίπεδα κινδύνου
• Εκτιμάται το μέγεθος των επιπτώσεων και του επείγοντα χαρακτήρα της δράσης 
που χρειάζεται για τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες καθώς και η ανάπτυξη τηςπου χρειάζεται για τις διάφορες απειλές και ευκαιρίες, καθώς και η ανάπτυξη της 
κατανόησης των πιθανών διαφόρων κινδύνων που ενεργούν από κοινού
• Αξιολογεί τις αβεβαιότητες, περιορισμούς και την εμπιστοσύνη των υποκείμενων 
στοιχείων και ανάλυσης για διαφορετικούς κινδύνους.
Η έκθεση θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση τόσο της κυβέρνησης όσο και των 
αρμόδιων αρχών για τις μελλοντικές προτεραιότητες της πολιτικής για την 
προσαρμογή.
Η έκθεση αυτή θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα διαθέσιμα στοιχεία, και όχι 
μέσα από νέα έρευνα. Η προσέγγιση της ανάλυσης για κάθε απειλή ή ευκαιρία θα 
πρέπει να καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το τι είναι ή θα είναι διαθέσιμα κατά τη ρ ηγ μ γ β μ ή μ η
διάρκεια της περιόδου της μελέτης.

Οι Δήμοι της Μείζονος Λεμεσού και η Green Dot Κύπρου ξεκίνησαν στα τέλη Οκτωβρίου εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ανακύκλωσης σε όλους τους Δήμους της Λεμεσού. Στόχος της εκστρατείας 

Διεξαγωγή του πρώτου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της 
Λεμεσού

ευα σθη ο ο ησης γ α η ροώθηση ης α α ύ ωσης σε ό ους ους ήμους ης εμεσού όχος ης ε σ ρα ε ας
είναι η ενημέρωση των Δημοτών της ευρύτερης Λεμεσού για την ανακύκλωση και τη σημασία της. Στη 
δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατά την έναρξη της εκστρατείας ήταν παρόντες όλοι οι Δήμαρχοι 
των Δήμων της Λεμεσού.
Στα πλαίσια της εκστρατείας υλοποιούνται οι πιο κάτω δράσεις:
Ενημέρωση για την ανακύκλωση των υποστατικών του εκάστοτε Δήμου από τους Δημάρχους και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.
Διανομή 90,000 ενημερωτικών φυλλαδίων για την ανακύκλωση, για να καλύψουν όλα τα νοικοκυριά των 
συμμετεχόντων Δήμων.
Παρουσιάσεις σε σχολεία του κάθε Δήμου με θέμα τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των 

άαπορριμμάτων.
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Διεξαγωγή των 2ων Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων
Την Τρίτη 1/12/2015 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης τέλεσε τα 
Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, που 
πραγματοποιούνται στην Κύπρο για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
απένειμε το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel σε ένα 
ακόμη κυπριακό προϊόν και τα πιστοποιητικά σε τρεις ακόμα 
οργανισμούς/εταιρείες για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου EMAS. 
Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε 
από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, τις Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και 
Υπηρεσιών, την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 
Κύπρου και το ΕΤΕΚ. 
Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων CY GPPΤα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων CY GPP 
Awards είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε πέρσι 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 2015 είναι: 
Ολοκληρωμένη Πολιτική για τις ΠΔΣ 
Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές 

Οικιακής Χρήσης 
Φ όΦωτισμός 
Επιβατικά Οχήματα 
Κλιματιστικά 
Κτηριακές Κατασκευές 

Δόθηκαν συνολικά 150 βραβεία. Τέσσερα βραβεία 
δόθηκαν για την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, εφτά βραβεία, 
δόθηκαν για τις 5 κατηγορίες αγορών, και τέσσερις 
τιμητικές, 2 για τη Γενική Πολιτική και 2 στην κατηγορία 
των Οχημάτων. χημ
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. 

Παράλληλα με τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απονεμήθηκε το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα Ecolabel σε 
ένα ακόμα κυπριακό προϊόν, το Ecocare Crystal της εταιρείας Unicare(Chemicals) Ltd. Το Ecocare Crystal είναι καθαριστικό 
για τα τζάμια τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση Με το προϊόν αυτό διευρύνεται ακόμα περισσότερο ηγια τα τζάμια τόσο για οικιακή, όσο και για επαγγελματική χρήση. Με το προϊόν αυτό διευρύνεται ακόμα περισσότερο η 
οικογένεια των ευρωπαϊκών οικολογικών προϊόντων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ευρώπη. 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο είναι και ο Αρμόδιος 
Φορέας για το EMAS, εφάρμοσε στα κεντρικά γραφεία του στη Λευκωσία το EU EMAS, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και από τις δικές του δραστηριότητες και του προσωπικού του, περιορίζοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις 
του στο περιβάλλον, μέσω της καθημερινής λειτουργίας του Τμήματος, ελπίζοντας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του και 
άλλοι Δημόσιοι Φορείς. 
Η εταιρεία Darnasus Engineering Ltd, είναι μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη βιολογική επεξεργασία λυμάτων, την 
αφαλάτωση του νερού, το φιλτράρισμα και την αποθήκευση του νερού. Η εταιρεία έχει κατασκευάσει και διαχειρίζεται τους 
βιολογικούς καθαρισμούς των λυμάτων των αεροπλάνων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και σημαντικό 
αριθμό από οικιστικά συγκροτήματα. Καταχωρήθηκε φέτος για πρώτη φορά στο μητρώο EU EMAS. 
Η εταιρεία Proton Medical Cyprus δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ιατρικού εξοπλισμού, αναλώσιμων και φαρμάκων, 
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Απώτερος σκοπός και στόχος της εταιρείας είναι να προμηθεύει τους πελάτες 
της με ποιοτικά προϊόντα, στη σωστή τιμή, διασφαλίζοντας παράλληλα και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν 
προχώρησε στην εφαρμογή του συστήματος EU EMAS και καταχωρήθηκε φέτος για πρώτη φορά στο μητρώο του. 
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Ολομέλεια Τμήματος Περιβάλλοντος για καθορισμό νέων 
στόχων και ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε

Στις 29 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθη στην αίθουσα πολλαπλής
χρήσης του Τμήματος Γεωργίας η καθιερωμένη ολομέλεια τουχρήσης του Τμήματος Γεωργίας η καθιερωμένη ολομέλεια του
Τμήματος Περιβάλλοντος.
Έγινε μια γενική ενημέρωση για τις δράσεις του Τμήματος από
τον Διευθυντή κ. Κώστα Χατζηπαναγιώτου όσον αφορά τους
διάφορους τομείς όπου δραστηριοποιείται το Τμήμα .
Ενημερωθήκαμε για την μεγάλη δέσμευση που έχει αναλάβει η
Κύπρος μαζί με τις υπόλοιπες χώρες Μέλη του ΟΗΕ για την
μείωση των εκπομπών του Θερμοκηπίου αλλά και την μείωση
της θερμοκρασίας της γης μέχρι και το 2020. Οι συνέπειες από

λλ ή λί ί ήδ έ ό λλάτην αλλαγή του κλίματος είναι ήδη εμφανές παγκόσμια αλλά και
στην Κύπρο ακόμη πιο σοβαρές αφού η μέση θερμοκρασία κάθε
χρόνο αυξάνεται και η μέση ετήσια βροχόπτωση να μειώνεται.
Σημαντικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος
και την αποδοτική χρήση των πόρων είναι η πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων και η ορθολογιστική τους διαχείριση,
στόχος είναι η προώθηση και η εφαρμογή συγκεκριμένων
δράσεων, πολιτικών και στρατηγικών στον τομέα της πρόληψης
και διαχείριση των στερεών αποβλήτων.χ ρ η ρ β ή
Ακόμη μια μεγάλη δέσμευση είναι η ενθάρρυνση για την κυκλική
οικονομία και η ανακύκλωση στην πηγή όπου διενεργούνται
πιλοτικά προγράμματα παγκύπρια για ενθάρρυνση προς τον
σκοπό αυτό.

Ο έλεγχος της ρύπανσης από διάφορες δραστηριότητες επιτυγχάνεται μέσω ενός καθετοποιημένου
νομικού και ρυθμιστικού πακέτου . Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας
υγείας διενεργούνται διάφοροι έλεγχοι κα επιθεωρήσεις για σκοπούς εφαρμογής και προώθησης της
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Μεγάλος στόχος του Τμήματος μας είναι η ανάγκη για την προστασία της φύσης και βιοποικιλότητας
όλων των περιοχών του προστατευόμενου δικτύου NATURA 2000 όπου είναι διαχρονικά σημαντική
λόγω των αυξανόμενων απειλών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Κλείνοντας το πρώτο δελτίο σας δίνουμε την
υπόσχεση ότι θα βελτιωνόμαστε συνεχώς ως
έ ύ ό ύένας σύγχρονος οργανισμός, με πνεύμα
δημιουργικότητας και καινοτομίας, ευέλικτος και
πρωτοπόρος στην επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης.
Ένας οργανισμός με έντονη την ευθύνη
διαχείρισης των κοινών, έτοιμος να
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που
παρουσιάζονται καθημερινά προς όφελος της
ευημερίας των πολιτών και του δικαιώματος να
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ευημερίας των πολιτών και του δικαιώματος να
ζούμε όλοι σε ένα περιβάλλον το οποίο
δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές και
ανήκει σε όλους.


