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Ηλεκηπονικο ενημεπωηικο δεληιο

Αγαπεηνί αλαγλψζηεο,

αο θαισζνξίδσ ζηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ ειεθηξνληθή

ελεκέξσζή ζαο, πνπ αθνξά ζηηο δξάζεηο θαη εθδειψζεηο φπνπ ην Σκήκα καο ζπκκεηέρεη ή θαη

δηνξγαλψλεη.

Καζεκεξηλή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ ην Σκήκα καο γηα ηελ ελαξκφληζε θαη πξαθηηθή

εθαξκνγή λέσλ λνκνζεζηψλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο, ηελ πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ

Κχπξν, γηα ηελ ζεκαζία ηεο αλαθχθισζεο ζηε δσή καο, κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ

Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηηο δξάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αιιά θαη ηελ

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ ζα αθήζνπκε ζηελ επφκελε γεληά.

Δχρνκαη λα είκαζηε φινη ζπλνδνηπφξνη ζε απηή ηε δηαδξνκή γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία, δηαρείξηζε

θαη αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ θαη ην παξψλ ηεχρνο λα δίλεη κηα ρξήζηκε πιεξνθφξεζε

ζε εζάο.

Κψζηαο Υαηδεπαλαγηψηνπ

Γηεπζπληήο

Eγγπνδνηηθέο κεραλέο αλαθχθισζεο γηα ρσξηζηή ζπιινγή απνβιήησλ πιαζηηθήο, γπάιηλεο θαη

κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο, ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ζηελ αθηή Μαθέλδη, ζηε Λάξλαθα, ζην ιηκαλάθη ζηελ

Αγία Νάπα θαη κπξνζηά απφ ηνλ πεδφδξνκν ησλ μελνδνρείσλ ζηνλ Πξσηαξά.

ε αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη «νη κεραλέο ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο

κείσζεο ζηεξεψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ παξαιηαθψλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θαη πιεζίνλ ζπλαθψλ

ρψξσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ

Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο».

Με ηε ιεηηνπξγία ησλ εγγπνδνηηθψλ κεραλψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ πιαζηηθήο, γπάιηλεο θαη

κεηαιιηθήο ζπζθεπαζίαο δίδεηαη θαη νηθνλνκηθφ θίλεηξν ψζηε νη δεκφηεο θαη νη επηζθέπηεο λα

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλαθχθισζε.

Ανακςκλώνειρ και πληπώνεζαι ζηοςρ 
Δήμοςρ Αγίαρ Νάπαρ Παπαλίμνι και Λάπνακα

Οη δεκφηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ ηα

αλαθπθιψζηκα πιηθά ζηε κεραλή θαη ζα

παίξλνπλ αληίηηκν ζε κνξθή θνππνληνχ. Σν

πνζφ ηνπ αληηηίκνπ γηα θάζε αληηθείκελν

ζπζθεπαζίαο νξίζηεθε ζην έλα ζέλη θαη κηζφ

ζέλη αλάινγα κε ηνλ Γήκν θαη ζα

αληαιιάζζεηαη κε εηζηηήξην ζηάζκεπζεο ζε

δεκνηηθνχο ρψξνπο, πνιηηηζηηθέο παξαζηάζεηο

ηνπ Γήκνπ θαη ελνηθίαζε θξεβαηηψλ/

νκπξειψλ παξαιίαο. Σν πνζφ απηφ γηα

πξαθηηθνχο ιφγνπο ζα αληαιιάζζεηαη φηαλ ε

αμία ηνπ αλέιζεη ηνπιάρηζηνλ ζηα 50 ζέλη».

Δπίζεο ν δεκφηεο κπνξεί λα επηιέγεη λα θάλεη

δσξεά ην θνππφλη γηα θνηλσθειή ζθνπφ ν

θάζε Γήκνο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ζα

αλαθνηλψλεη ην ζπλνιηθφ πνζφ θαη ηα

ηδξχκαηα ζηα νπνία ζα πξνζθέξεηαη ε δσξεά

ηνπ θνηλνχ.
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Εςπωπαική Εβδομάδα Κινηηικόηηηαρ 16-22 Σεπηεμβπίος 2016
Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Κηλεηηθφηεηαο, δηνξγαλψλεηαη

θάζε ρξφλν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απφ ηηο 16

κέρξη ηηο 22 επηεκβξίνπ, νη Γήκνη Μείδνλνο

Λεπθσζίαο, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ε

Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ

Κχπξν, ην Γξαθείν Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ

Κχπξν, ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ, ε

Πξεζβεία ηεο νπεδίαο θαη ε Πξεζβεία ηεο Οιιαλδίαο

ζηελ Κχπξν θαη ε Κππξηαθή Οκνζπνλδία Πνδειαζίαο,

δηνξγάλσζαλ ην άββαην 17 επηεκβξίνπ, ηελ

εθδήισζε «Έμππλε Κηλεηηθφηεηα Ηζρπξή Οηθνλνκία»

ζηε Πιαηεία Διεπζεξίαο (άλνηγκα Πεδφδξνκσλ Λήδξαο

θαη Ολαζαγφξνπ), απφ ηηο 16:00 κέρξη ηηο 19:30.

Ζ θεηηλή Δβδνκάδα Κηλεηηθφηεηαο ήηαλ

αθηεξσκέλε ζηε βηψζηκε δηαθίλεζε θαη

ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ

κέζσλ κεηαθνξάο κε ζθνπφ ηε κείσζε

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηε

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο πφιεηο.

ην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ν εηήζηνο

Πνδειαηηθφο Γχξνο ηεο Λεπθσζίαο, ηνπ

νπνίνπ ε εθθίλεζε δφζεθε ζηηο 16:30 απφ

ην Γεκαξρείν Λεπθσζίαο θαη ηεξκάηηζε

ζηηο 18:30 ζην ίδην ζεκείν. Μεηά ηα ηέινο

ηνπ πνδειαηηθνχ γχξνπ πξνζθέξζεθαλ

παγσηφ θαη ινπθνπκάδεο απφ ηνπο

δηνξγαλσηέο. Δπίζεο ηξεηο ηπρεξνί

θέξδηζαλ απφ έλα πνδήιαην απφ ηνλ

ειεθηξνληθφ δηαγσληζκνχ πνπ ππήξρε ζην

δηαδίθηπν.

ηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο, ην

Σκήκα Πεξηβάιινληνο, δηνξγάλσζε εθδήισζε ζηηο 7

Ηνπλίνπ 2016 ζην Μφιν Λεκεζνχ, κε ηίηιν «δελ πεηάκε,

δηαρσξίδνπκε θαη αλαθπθιψλνπκε». Ζ Δθδήισζε

αθνξνχζε ηε δηαρείξηζε δεκνηηθψλ απνβιήησλ θαη

εηδηθφηεξα ηε ζπιινγή θαη ηξφπνπο δηαρείξηζεο

επηθίλδπλσλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ (θάξκαθα,

θαζαξηζηηθά, κπαηαξίεο, ιακπηήξεο, κηθξνζπζθεπέο,

θαιιπληηθά, κπνγηέο, κειάληα-ηφλεξο, cd, θαζέηεο, θ.α).

ηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ καζεηέο ηνπ Β΄ Κχθινπ

ηνπ Β΄ Γεκνηηθνχ Λεκεζνχ νη νπνίνη έθεξαλ απφ ην

ζπίηη δηάθνξα δεκνηηθά απφβιεηα θαη ελεκεξψζεθαλ

γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο, έπαημαλ δηάθνξα παηρλίδηα πνπ

έρνπλ ζρέζε κε αλαθχθισζε θαη δσγξάθηζαλ κε

λεξνκπνγηέο πάλσ ζε αλαθπθιψζηκα απφβιεηα.

πληειεζηέο ηεο εθδήισζεο ήηαλ: Γήκνο Λεκεζνχ,

ΣΔΠΑΚ, CYMEPA, ΑΚΣΖ, o νχπεξ Δθν, green-dot,

weee θαη ΑΦΖ.

Παγκόζμια Μέπα Πεπιβάλλονηορ
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ην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ

Έξγνπ AgroLIFE (LIFE13 BIO/CY/001114)

"Πξνψζεζε θαη καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ησλ

Αγξνηηθψλ Πεξηνρψλ Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο ζηελ

Κχπξν" (www.agrolife.eu), ζην νπνίν ην Σκήκα

Πεξηβάιινληνο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο,

πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηηο 10 επηεκβξίνπ ζηελ

Αλψγπξα, εκεξίδα κε ζέκα «Καινοηόμερ αειθοπικέρ

ππακηικέρ ζε παπαδοζιακέρ καλλιέπγειερ

σαποςπιάρ».

Ζ εκεξίδα είρε κεγάιε επηηπρία κε 50 ζπκκεηέρνληεο,

κεηαμχ ησλ νπνίσλ γεσξγνί θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη

ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ραξνππηψλ. ην πξψην

κέξνο έγηλαλ δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ

Έξγνπ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πνληίθαο κε αξπαθηηθά

πνπιηά, ηηο λέεο ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηελ

θαιιηέξγεηα ηεο ραξνππηάο θαη ηηο ρξήζεηο θαη

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ραξνππηνχ.

ην δεχηεξν κέξνο έγηλε μελάγεζε ζηελ αγξν-

πεξηβαιινληηθή δηαδξνκή πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ

Αλψγπξα φπνπ έγηλε εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ

ζηα αγξνηεκάρηα φπνπ εθαξκφδνληαη δξάζεηο ηνπ

έξγνπ. Με εθθίλεζε ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ θαη

κήθνο 7 km, ε δηαδξνκή δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ

πεξηπαηεηή λα ζαπκάζεη ην ηνπίν απφ άγξηα

βιάζηεζε θαη ραξνππηέο, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ

ελεκεξψλεη κέζα απφ πηλαθίδεο, γηα ηα ζεκαληηθά

είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο, νηθφηνπνπο θαη γηα ηηο

δξάζεηο ηνπ έξγνπ.

Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ηειέζηεθαλ ηα εγθαίληα

ηεο αγξν-πεξηβαιινληηθήο δηαδξνκήο απφ ηελ

Δπίηξνπν Πεξηβάιινληνο θα. Ησάλλα Παλαγηψηνπ

θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ

ρσξηνχ, θν Νίθν Νηθνιάνπ θαη αθνινχζεζε μελάγεζε

ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηε δηαδξνκή.

Ημεπίδα ηος έπγος AgroLIFE ζηην Ανώγςπα

Απονομθ γαλάζιασ ςημαίασ ςτην παραλία FIGTREE BAY
Μέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηεο Γαιάδηαο εκαίαο βξαβεχνληαη νη παξαιίεο καο νη νπνίεο επηηπγράλνπλ ςήινπο

πνηνηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βξάβεπζε κίαο αθηήο κε ηε «Γαιάδηα

εκαία», είλαη ε πνηφηεηα πδάησλ ζε απηήλ λα είλαη «Εξαιπεηική». Παξάιιεια φκσο, ε πνηφηεηα ησλ

παξαιηψλ καο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνχ φινη γλσξίδνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε ζάιαζζα γηα ηνλ

ηνπξηζκφ θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ καο.

Ζ απνλνκή ηεο «Γαιάδηαο εκαίαο» απνηειεί νπζηαζηηθά έλα επηηπρεκέλν βήκα ζηελ πξνζπάζεηα

αληηκεηψπηζεο κηαο κεγάιεο πξφθιεζεο παλεπξσπατθνχ επηπέδνπ, πνπ ζθνπφ έρεη ηε δηαηήξεζε ηεο

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηε κηα, θαη ηεο

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ άιιε. Αλακθίβνια, ε θαιή πνηφηεηα ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο

απνηειεί πφιν έιμεο μέλσλ επηζθεπηψλ θαη ζπκβάιιεη ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπκε σο Τπνπξγείν

γηα αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο γαιάδηαο

νηθνλνκίαο. Πξσηεξγάηεο γηα ηελ απνλνκή ηεο γαιάδηαο ζεκαίαο είλαη ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, νη

Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ην Κξαηηθφ Υεκείν γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά

ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Ννκνζεζίαο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε, ηε CYMEPA, ηα κέιε ηνπ Δζληθνχ Κξηηή ηεο

Γαιάδηαο εκαίαο θαη Σνπηθέο Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ελφο πνιχηηκνπ πφξνπ πνπ έρνπκε, ηελ ζάιαζζα,

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο αμία ε νπνία πξνζδίδεη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ καο αιιά θαη πνπ

ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ζηελ νηθνλνκία θαη αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο.

http://www.agrolife.eu/
http://www.agrolife.eu/
http://www.agrolife.eu/
http://www.agrolife.eu/
http://www.agrolife.eu/
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Τηλεοπτικθ Εκπομπθ ςτο ΡΙΚ «Σπίτι ςτη  Φφςη» 15 Μαΐου 2016  
ηελ ηειενπηηθή εθπνκπή ηνπ ΡΗΚ «πίηη ζηε Φχζε» θηινμελήζεθε ν Λεηηνπξγφο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο

Παχινο Παχινπ φπνπ εμήγεζε ζηνπο ηειεζεαηέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηα θζνξηνχρα αέξηα ηνπ

ζεξκνθεπίνπ.

Απφ ηελ 01.01.15 έρεη εθαξκνζηεί ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ν Καλνληζκφο 517/2014/ΔΚ ηεο

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηε ρξήζε, δηάζεζε θαη αλάθηεζε νξηζκέλσλ θζνξηνχρσλ αεξίσλ ηνπ

ζεξκνθεπίνπ. Σαπηφρξνλα, έρεη θαηαξγεζεί ν κέρξη πξφηηλνο ελ ηζρχ Καλνληζκφο, 842/2006/ΔΚ.

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο είλαη απνηέιεζκα ηεο εθπνκπήο αεξίσλ φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην

κεζάλην αιιά θαη ηα θζνξηνχρα αέξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ςχμεο, ηνπ

θιηκαηηζκνχ, αιιά θαη ηεο ππξφζβεζεο (ςπγεία, chillers, air conditions, ζάιακνη απνζήθεπζεο, βηηξίλεο

πξντφλησλ, απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θιπ).

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Καλνληζκψλ απηψλ είλαη ε λνκηθή επζχλε πνπ έρνπλ φινη νη θάηνρνη ζπζθεπψλ ςχμεο

θαη θιηκαηηζκνχ ζην λα ειέγρνπλ γηα δηαξξνέο, λα ζπληεξνχλ θαη λα επηζθεπάδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, έηζη

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε νπνηαδήπνηε απψιεηα θζνξηνχρσλ αεξίσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Τπεχζπλνο γηα ηελ

νξζή δηαρείξηζε ησλ νπζηψλ απηψλ είλαη πξσηίζησο ν ηδηνθηήηεο ηνπ εμνπιηζκνχ, εθηφο θαη αλ απηφο κεηαθέξεη

ηελ επζχλε ζε πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθφ/ εηαηξεία. χκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία θαηά ηνλ έιεγρν δηαξξνψλ, ν

πηζηνπνηεκέλνο ηερληθφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ

αξρείν, θαη αλ ρξεηαζηεί λα αλαθηήζεη ην αέξην, παξαδίδνληαο ην ζηνλ εηζαγσγέα απφ ηνλ νπνίν πξνκεζεχηεθε

ην αέξην, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ νξζή πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ηνπ αεξίνπ.

Οη ρεηξηζηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο ειέγρνπ δηαξξνψλ ζηνλ πην πάλσ εμνπιηζκφ, ηηπούν απσεία γηα

ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ ηχπν θζνξηνχρσλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί, γηα ηηο ηπρφλ πνζφηεηεο

πνπ έρνπλ πξνζηεζεί θαη γηα ηελ πνζφηεηα πνπ αλαθηάηαη θαηά ηε ζπληήξεζε, ηελ επηζθεπή θαη ηελ ηειηθή

δηάζεζε. ε απηά, ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ηερληθνχ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ

επηζθεπή ή ηε ζπληήξεζε, θαζψο θαη εκεξνκελίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη. Σα

αξρεία δηαηίζεληαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο επί ηφπνπ επηζεσξήζεηο, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ εμνπιηζκνχ.

ηε ζπγθεθξηκέλε εθπνκπή αλαιχζεθαλ ηα πην πάλσ, απφ λνκηθφ κέξνο, κέρξη θαη ην πξαθηηθφ.

Φεζηιβάλ Πεπιβάλλονηορ Άζηπα 92,8

Σν άββαην 18 επηεκβξίνπ 2016

ζηνλ Γεκνηηθφ Κήπν Λεπθσζίαο

δηεμήρζε ην θαζηεξσκέλν Φεζηηβάι

Πεξηβάιινληνο ηνπ Ραδηνζηαζκνχ

Άζηξα 92,8. Σν Σκήκα

Πεξηβάιινληνο καδί κε άιινπο

Κπβεξλεηηθνχ Φνξείο ήηαλ εθεί θαη

ελεκέξσλε κηθξνχο θαη κεγάινπο γηα

ηελ ζεκαζία ηε αλαθχθισζεο ζηελ

δσή καο.

Ο Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο

Νενθιήο Αλησλίνπ κίιεζε ζηελ

δεκνζηνγξάθν Οξηάλα Παπαλησλίνπ

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ

θαη γηα ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ

επεξεάδεηαη ην πεξηβάιινλ, νχηε θαη

ε αλζξψπηλε πγεία θαηά ηελ ζπιινγή

θαη κεηαθνξά ηνπο.ην ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ Κήπνπ Λεπθσζίαο ν νπνίνο

δηακνξθψζεθε θαηάιιεια κε ελεκεξσηηθά πεξίπηεξα αιιά θαη

ρψξν γηα κνπζηθή θαη ρνξφ φπνπ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα

κνπζηθνρνξεπηηθά πξνγξάκκαηα, ν επηζθέπηεο πέξαζε έλα

άββαην απφγεπκα γλσξηκίαο κε παξαδνζηαθά εδέζκαηα,

ρεηξνηερλίεο θνπθινζέαηξν θαη δηάθνξα νηθνινγηθά παηρλίδηα.



ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  ,  Σεύχος 3, ειρά 1                                                                                    5

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηάζηεθε,

θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα πξφηππε κνλάδα

επεμεξγαζίαο θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. ηελ κνλάδα

επηηπγράλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, θαη παξαγσγή

επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί

γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο, θφκπνζη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη

σο εδαθνβειηησηηθφ θαζψο θαη ζηεξεψλ αιάησλ θσζθφξνπ

(Struvite), ν νπνίνο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επηινγή

ιηπάζκαηνο κε πνιχ κεγάιε νηθνλνκηθή αμία. Παξάιιεια,

παξάγεηαη βηναέξην, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ εηζάγεηαη κηα

πξσηνπνξηαθή κέζνδνο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη

πεξηνξηζκφ ησλ νζκψλ.

ηα πιαίζηα ηνπ πην πάλσ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε

ην ηξηήκεξν 23 – 25 Ηνπλίνπ 2016 ζηελ Λεκεζφ ην ηειηθφ

ζπλέδξην κε ηίηιν "4th International Conference on Sustainable

Solid Waste Management".

Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην

Δπξσπατθφ πξφγξακκα γηα ην πεξηβάιινλ

– θιίκα LIFE.

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε

δεκηνπξγία θαη εγθαζίδξπζε

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ

αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ θηελνηξνθηθψλ

απνβιήησλ γηα επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο

πξνζηαζίαο θαη κείσζε ησλ επηπηψζεσλ

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηαπηφρξνλε

εθαξκνγή φισλ ησλ Δπξσπατθψλ

Οδεγηψλ. Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο

είλαη ε δεκηνπξγία θαη εγθαζίδξπζε

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ

αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ θηελνηξνθηθψλ

απνβιήησλ γηα επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο

πξνζηαζίαο θαη κείσζε ησλ επηπηψζεσλ

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηαπηφρξνλε

εθαξκνγή φισλ ησλ Δπξσπατθψλ

Οδεγηψλ.

Πξφγξακκα Life - Sustainable management of live stock 

waste for removal/ recovery of nutrients".
Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο

ζπκκεηέρεη καδί κε ην

Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην

Κχπξνπ, ην Δζληθφ Μεηζφβην

Πνιπηερλείν, ην Παλεπηζηήκην

ηεο Βεξφλαο, ην Παλεπηζηήκην

ηνπ αληηάγθν Νηε Κνκπνζηέια

θαη ηελ ηδησηηθή εηαηξεία

"Animalia GeneticsLtd"ζην

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα LIFE 12

ENV/CY/000544 κε ηίηιν

"Sustainable management of live

stock waste for removal/ recovery

of nutrients".

ην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ πέξαλ ησλ

300 ελδηαθεξφκελσλ επηζηεκφλσλ απφ

φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη είραλ ηελ

επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία

ηεο πξφηππεο κνλάδαο θαζψο θαη γηα

ζπλαθή ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

επεμεξγαζία φισλ ησλ θηελνηξνθηθψλ

απνβιήησλ.

Πεξαηηέξσ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ

δεθάδεο παξνπζηάζεηο γηα ηελ αεηθφξν

δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ πνιινχο

θιάδνπο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ.



Ημεπίδερ Ενημέπωζηρ για ηο Ππόγπαμμα LIFE 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, σο

Δζληθφ εκείν Δπαθήο ηνπ

Δπξσπατθνχ Υξεκαηνδνηηθνχ

Πξνγξάκκαηνο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη

ηε Γξάζε γηα ην Κιίκα – LIFE

πξαγκαηνπνίεζε κε κεγάιε επηηπρία

ζπλνιηθά 5 ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο σο

εμήο:

- Γεπηέξα 13 Ηνπλίνπ ζηε Λεκεζφ

- Παξαζθεπή 17 Ηνπλίνπ ζηε Λεπθσζία

- Σξίηε 21 Ηνπλίνπ ζηελ Πάθν

- Πέκπηε 23 Ηνπλίνπ ζηελ Λάξλαθα

- Πέκπηε 30 Ηνπλίνπ ζην Παξαιίκλη
Οη εκεξίδεο δηνξγαλψζεθαλ

θαηφπηλ ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο

πξνηάζεσλ γηα ην έηνο 2016 θαη

είραλ σο ζηφρν ηελ παξνρή

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ

πξνθχπηνπλ απφ ην ελ ιφγσ

πξφγξακκα.

Οη εκεξίδεο δηνξγαλψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Cyclamen – Cyprus

Capacity Building for LIFE LIFE14 CAP/CY/000006», κε ηε ζπλεηζθνξά

ηνπ Πξνγξάκκαηνο LIFE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Ημεπίδα Δημόζιαρ Υγείαρ ζηην Κύππο, ΤΕΠΑΚ

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ζπκκεηείρε

ζηελ Ζκεξίδα Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ

Κχπξν, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο

19 επηεκβξίνπ 2016 ζηηο

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σερλνινγηθνχ

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ. Ζ εκεξίδα

ηεινχζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ

Τπνπξγνχ Τγείαο, ν νπνίνο

απεχζπλε ραηξεηηζκφ.

Ζ θα Ησάλλα Κσλζηαληηλίδνπ,

Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο,

παξνπζίαζε ην ζέκα «Δπηπηψζεηο

ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ ζηε

Γεκφζηα Τγεία».

πγθεθξηκέλα, αλάθεξε φηη ε παξαηεηακέλε έθζεζε ζε ζφξπβν κπνξεί λα βιάςεη ηε δεκφζηα πγεία,

επεξεάδνληαο ηνλ άλζξσπν ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά θαη δηαηαξάζζνληαο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ φπσο

χπλνο, αλάπαπζε, κειέηε θαη επηθνηλσλία. εκείσζε φηη ζε έξεπλα πνπ εθπφλεζε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο

Πεξηβάιινληνο εθηηκήζεθε φηη 125 εθαη. άλζξσπνη (έλαο ζηνπο ηέζζεξηο Δπξσπαίνπο) εθηίζεηαη ζε ζφξπβν

απφ νδηθή θπθινθνξία πνπ ππεξβαίλεη ηα 55dBγηα ην δείθηε εκέξαο-βξαδηνχ-λχθηαο (Lden).

Σέινο, αλαθέξζεθε ζηε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξαηεγηθήο Υαξηνγξάθεζεο ηνπ Θνξχβνπ γηα

ην 2ν θχθινθαη αθνξά ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα (Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ) κε πιεζπζκφ πέξα ησλ 100.000

θαηνίθσλ θαη νδηθνχο άμνλεο κε θπθινθνξία πέξαλ ησλ 3 εθ. θηλήζεσλ, ηνπ 2013, θαζψο θαη ην ρέδην

Γξάζεο ζην νπνίν πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ απφ νδηθέο κεηαθνξέο, κε ρξνληθφ νξίδνληα

πινπνίεζεο ην 2018.
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23ο Διεθνέρ Σςνέδπιο Θοπύβος και Δονήζεων (ICSV23), Αθήνα

Σν 23νΓηεζλέο πλέδξην Θνξχβνπ θαη

Γνλήζεσλ (ICSV23)

πξαγκαηνπνηήζεθεζηηο 10-14 Ηνπιίνπ

2016, ζηελ Αζήλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην

InternationalInstituteofAcousticsandVibrati

on(IIAV) θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο

θαη ηνπΓήκνπ Αζελαίσλ.

ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ νξγαλψζεθε

εηδηθή ηερληθή εκεξίδα (SpecialWorkshop),

ζηηο 12 Ηνπιίνπ 2016, κε ηελ ζπλεξγαζία

ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θαη ηνπ

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη

Δλέξγεηαο,κε ηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο

ελφηεηεο:

•εθαξκνγή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο

2002/49/ΔΚ ζε ρψξεο ηεο Νφηηαο

Δπξψπεο,

•ηξαηεγηθή Υαξηνγξάθεζε

Πεξηβαιινληηθνχ Θνξχβνπ ζηα κεγάια

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, ζηα

αεξνδξφκηα, ζηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο θαη

ηνπο ζηδεξνδξφκνπο, Ήζπρεο Πεξηνρέο, θαη

ρέδηα Γξάζεο ζηελ Διιάδα, Κχπξν θαη

ινηπέο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο

(Ηηαιία, Ηζπαλία θαη Πνξηνγαιία), θαη

•εθαξκνγή λέσλ θνηλψλ κεζφδσλ

αμηνιφγεζεο ηνπ ζνξχβνπ (EU project

CNOSSOS) γηα ην ζφξπβν απφ νδηθή,

ζηδεξνδξνκηθή, θαη αεξνπνξηθή

θπθινθνξία, ζην πιαίζην ηεο αλακφξθσζεο

ηνπ Annex II ηεο Οδεγίαο.

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ζπκκεηείρε ζηελ εηδηθή απηή ηερληθή

εκεξίδα, παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξαηεγηθήο

Υαξηνγξάθεζεο ηνπ Θνξχβνπ γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν

θχθιν, ηνπ 2007 θαη 2013, αληίζηνηρα. πγθεθξηκέλα, ε θα

Δηξήλε Κσλζηαληίλνπ, Λεηηνπξγφο Πεξηβάιινληνο Α΄,

παξνπζίαζε ηνλ πξψην θχθιν ηεο ραξηνγξάθεζεο γηα νδηθνχο

άμνλεο φπνπ θαηαγξάθεηαη θπθινθνξία άλσ ησλ 6

εθαηνκκπξίσλ νδηθψλ θηλήζεσλ αλά έηνο, γηα ηα πνιενδνκηθά

ζπγθξνηήκαηα Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ.

Αληίζηνηρα, ε θα Ησάλλα Κσλζηαληηλίδνπ, Λεηηνπξγφο

Πεξηβάιινληνο, παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ

θχθινπ ηεο ραξηνγξάθεζεο γηα νδηθνχο άμνλεο φπνπ

θαηαγξάθεηαη θπθινθνξία άλσ ησλ 3 εθ. νδηθψλ θηλήζεσλ αλά

έηνο, γηα ηα Πνιενδνκηθά πγθξνηήκαηα Λεπθσζίαο θαη

Λεκεζνχ κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 100.000 θαηνίθσλ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο δηαλεκήζεθαλ ηα έληππα πνπ

εηνηκάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ ηεο

ραξηνγξάθεζεο, γηα ελεκέξσζε ησλ ζπλέδξσλ.

Σέινο, ηελ επφκελε κέξα πξαγκαηνπνηήζεθε δείπλν ζην

Εάππεην Μέγαξν, φπνπ απνλεκήζεθαλ βξαβεία ζηνπο

εξεπλεηέο κε ηηο θαιχηεξεο έξεπλεο ζην ζφξπβν θαη ζηηο

δνλήζεηο, θαζψο θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ην επφκελν

ζπλέδξην πνπ ζα νξγαλσζεί ζην Λνλδίλν, ην 2017.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο, γηα ην 23νΓηεζλέο πλέδξην Θνξχβνπ

θαη Γνλήζεσλ, κπνξείηε λα βξείηε ζην

http://www.icsv23.org.
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