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Εισαγωγή

Ο διορισμός της Επιτρόπου Περιβάλλοντος άρχισε από τις 13 Μαρτίου 2013 και θα εξακολουθήσει 
μέχρι τη λήξη της θητείας του Προέδρου ή μέχρι να τερματιστεί από τον Πρόεδρο. Κατά τον διορισμό 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος της ανατέθηκαν τα πιο κάτω καθήκοντα: 

•      Υποβάλλει εισηγήσεις σε Υπουργεία, για θέματα σχετικά με το περιβάλλον και με   
           την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής και νομοθεσίας, είτε κατά παράκληση Υπουργείου,  
       είτε αυτοβούλως.

•      Υποβάλλει απόψεις σε σχέση με σημαντικές προτάσεις για την τροποποίηση 
         σχετικών νόμων ή για την έγκριση νέων νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος,ή     
       παρέχει συμβουλές στο Υπουργικό Συμβούλιο ή/και σε οποιονδήποτε Υπουργό για 
       θέματα της αρμοδιότητας του και στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ή την 
       ολομέλεια της Βουλής, όταν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής ή της Βουλής, 
       κληθεί να το πράξει.

•      Παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία, ετοιμάζει εκθέσεις και στατιστικές, καταγράφει την 
       ετήσια περιβαλλοντική κατάσταση και υποβάλλει Ετήσια Έκθεση στο Υπουργικό 
       Συμβούλιο με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της για την Περιβαλλοντική πολιτική 
       του Κράτους.

•      Δύναται να αναθέτει την ετοιμασία επιστημονικών εκθέσεων σε ειδικούς ή/και  
       Επιστημονικές Επιτροπές.

•      Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω σοβαρότητας επιπτώσεων ή κατάφορων παραβιάσεων 
       διεξάγει επιθεωρήσεις, διερεύνα καταγγελίες και προωθεί λύσεις ή παρέχει οδηγίες 
       (μέσω του Υπουργού) στην αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου για διεξαγωγή έρευνας και 
       υποβολή έκθεσης προς την Επίτροπο.

•      Σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο δειγματοληπτικά, η Επίτροπος, είτε αυτεπάγγελτα 
       είτε κατόπιν υποβολής συγκεκριμένης καταγγελίας, δικαιούται να προβαίνει σε έλεγχο 
       των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για την 
       έκδοση από την αρμόδια Αρχή, των αποφάσεων ή της άδειας για έργα που αφορούν 
       το Περιβάλλον ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτρόπου, για υποβολή  
       Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

•      Η Επίτροπος, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς, 
       μεριμνά για την οργάνωση και προσφορά επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών  
       προγραμμάτων ή και προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων μαθητών ή φοιτητών και την  
       έκδοση κατάλληλου υλικού για την ενημέρωση του κοινού ή την επιμόρφωση ατόμων  
       που λαμβάνουν αποφάσεις ή εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον  
       κρατικό ή ιδιωτικό τομέα, σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν το περιβάλλον.

•      Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον Πρόεδρο.

Με βάση τα πιο πάνω καθήκοντα  τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως στην Επίτροπο 
Περιβάλλοντος κυρία Ιωάννα Παναγιώτου κατά το διορισμό της από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κύριο Νίκο Αναστασιάδη  τη 13η Μαρτίου 2013,   υποβάλλει, ως οφείλει, 
την παρούσα Ετήσια Έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο.
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                                                                                            Εισαγωγή

Μετακόμιση και Στελέχωση Γραφείου

Αμέσως μετά το διορισμό της κ. Ιωάννας Παναγιώτου στη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος,  το 
γραφείο της μεταφέρθηκε στην οδό Κυριάκου Μάτση 56.

Μετά τη μετακόμιση, μερίμνησε για την  στελέχωση του Γραφείου, μέσω αποσπάσεων υφιστάμενου 
προσωπικού, με ακόμα μία Γραμματέα, με ένα Λειτουργό με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, 
με δύο λειτουργούς από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όπου εργάζονται στο Γραφείο δύο μέρες 
εβδομαδιαίως και με δύο άνεργους πτυχιούχους μέσω του σχεδίου κατάρτισης της Α.Ν.Α.Δ.

Επιπλέον έχει δημιουργηθεί επίσημη ιστοσελίδα του Γραφείου (www.ec.gov.cy) για ενημέρωση του 
κοινού και των δημοσιογράφων.

Σύντομα και μετά από έγκριση αιτήματος  της Επιτρόπου για καθορισμό συγκεκριμένου άτομου που 
θα ενημερώνει καθημερινά την ιστοσελίδα του Γραφείου θα κυκλοφορήσει και newsletter. 

Στόχος του Γραφείου είναι η ιστοσελίδα αυτή να συμπεριλάβει όλα τα δρώμενα, επιστημονικές 
έρευνες, προγράμματα, επαγγελματικές πρωτοβουλίες και βιβλιοθήκες που σχετίζονται με το 
περιβάλλον ώστε ο πολίτης αλλά και ο ερευνητής να μπορεί να ενημερώνεται. 
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    Δραστηριότητες

Οι  δραστηριότητες και οι δράσεις που αποτέλεσαν  προτεραιότητα για το γραφείο μας κατά 
τον πρώτο χρόνο παρατίθενται πιο κάτω:

   1. H Διαχείριση Αποβλήτων

• Επείγει η εφαρμογή της στρατηγικής για τη μείωση των αποβλήτων.

Με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία η χωριστή συλλογή  καθίσταται υποχρεωτική για τέσσερα ρεύματα 
– γυαλί, χαρτί, πλαστικό και μέταλλο με στόχο τουλάχιστον το 50% να ανακυκλώνεται μέχρι το 2020. 
Ως εκ τούτου πρέπει το συντομότερο να εκταμιευθούν ποσά με τα οποία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση του, να χρησιμοποιήσει για επίτευξη των στόχων.
Κύρια πρόνοια του περί Αποβλήτων Νόμου Αρ. 185(Ι)/2011 σύμφωνα με το άρθρο 9(1) και (2) 
είναι η εφαρμογή της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, 
ανακύκλωση, άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και διάθεση) λαμβάνοντας κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την προώθηση εναλλακτικών δυνατοτήτων, που παράγουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη.

Μία βιώσιμη πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ξεκινά από τη μείωση των προς διαχείριση 
αποβλήτων, άρα ξεκινά από πολιτικές μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Βασική και πρώτιστη 
επιδίωξη – πριν ακόμα και από την ανακύκλωση και κομποστοποίηση – πρέπει να είναι η προώθηση 
πρακτικών τεχνικών εφαρμογών και πολιτικών που θα μειώνουν την σχέση παραγόμενο έργο / 
στερεά απόβλητα, δηλαδή  να υπάρχει πρόνοια για βιώσιμη και αειφόρο κατανάλωση.

Σε δεύτερο στάδιο, θεωρούμε ότι η διαλογή στην πηγή και η προώθηση τοπικών προγραμμάτων 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης είναι η οικονομικότερη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά φιλικότερη 
προοπτική σε αντίθεση με  την πλήρη εξάρτηση από ένα σύστημα σύμμεικτων στερεών αποβλήτων.

Δράση Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος για το πιο πάνω θέμα ζήτησε την πραγματοποίηση σύσκεψης στο 
Προεδρικό η οποία έγινε τον Μάιο του 2013 στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
του Υφυπουργού, των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών, τους Γενικούς Διευθυντές των δύο 
Υπουργείων, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Τμήματος Περιβάλλοντος κ.α

Είχε επίσης συναντήσεις με τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και 
Εσωτερικών, με υπηρεσίες και τοπικές αρχές, συμμετείχε στις επιτροπές περιβάλλοντος και ελέγχου 
της βουλής  και κατέθεσε γραπτώς την άποψη της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Συμμετείχε και διοργάνωσε αριθμό ημερίδων ως προς την ορθή διαχείριση των οικιακών αποβλήτων 
και ως προς την κατασκευή και χρησιμότητα των πράσινων σημείων που πρόκειται να κατασκευαστούν 
εντός του τρέχοντος έτους. 

Επίσης, έχει ζητήσει με επιστολή της προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος τη 
συζήτηση του θέματος για μείωση της πλαστικής σακούλας και ήδη η συζήτηση έχει αρχίσει αλλά 
δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον, με τον Υπουργό Άμυνας έγιναν δύο συναντήσεις όπου συζητήθηκε  η εκπόνηση 
προγράμματος για «Πράσινα Στρατόπεδα» το οποίο περιλαμβάνει εκπαίδευση των στρατιωτών σε 
θέματα περιβάλλοντος και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης στο σύνολο των στρατοπέδων.
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Αποτέλεσμα

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, το ποσοστό ανακύκλωσης για τα οικιακά 
απόβλητα το 2010 ανήλθε στο 20,3% και το 2011 στο 22,4%, ενώ για το 2012 δεν έχει ακόμη 
ανακοινωθεί επίσημο ποσοστό. Επιπλέον, το ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών με βάση την 
ετήσια έκθεση της Greendot ανήλθε σε 61.33% για το 2012  και για το 2013 αναμένεται να αυξηθεί. 
Όσον αφορά στα αποτελέσματα εκστρατειών για ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση, 
ως ένα βαθμό θεωρούμε ότι έχουν αποδώσει, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Οι πολίτες 
χρειάζονται συνεχή ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά θέματα, ειδικά για το θέμα της ανακύκλωσης 
και της διαλογής στην πηγή. 

Στους Δήμους και στις αστικές περιοχές της Κύπρου τα πλείστα νοικοκυριά έχουν ενημερωθεί για την 
ανακύκλωση, η οποία άρχισε πρώτα με τις γνωστές νησίδες της Greendot και μετά με τη συλλογή 
του πλαστικού και αλουμινίου στις άσπρες σακούλες και του χαρτιού στις καφέ, από πόρτα σε 
πόρτα. Το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται σε Κοινότητες που δεν είναι κοντά σε αστικά κέντρα, όπου 
δεν υπάρχει ακόμη υποδομή και/ή σύστημα ξεχωριστής διαλογής και καθόλου ενημέρωση.

Θεωρούμε ότι αυτό που υπολείπεται είναι η εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης και σωστής 
διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Θα πρέπει να λειτουργήσουν 
τα Πράσινα Σημεία και να εφαρμοσθεί η συλλογή των ανακυκλώσιμων από πόρτα σε πόρτα. Η διαλογή 
στην πηγή, η δημιουργία των Πρασίνων Σημείων και η κομποστοποίηση μπορούν να λειτουργήσουν 
πολύ θετικά για την ανακύκλωση και ορθή διαχείριση όλων των υλικών και προϊόντων, ακόμα και 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κύπρου. Σαφώς, για να επιτευχθούν όλα αυτά καθοριστικό 
ρόλο διαδραματίζει και η ορθή , πλήρης και συστηματική ενημέρωση των πολιτών από τα αρμόδια 
Κυβερνητικά Τμήματα. Η συνεχής και συστηματική ενημέρωση βοηθά στην ευαισθητοποίηση του 
κοινού είτε αυτοί ζουν στην πόλη είτε στο χωριό. 

Στην Κύπρο συλλέγονται πολλά ανακυκλώσιμα υλικά, πέραν των χάρτου, μετάλλου, πλαστικού 
και γυαλιού, και μέσα στην κατηγορία των ανακυκλώσιμων υλικών εντάσσονται και τα οργανικά 
απόβλητα, τα ορυκτέλαια, μεγάλα απορρίμματα, όπως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και άλλες ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, μπαταρίες, τηγανέλαια κ.τ.λ. Υπάρχουν 
πολλές εταιρείες ανακύκλωσης, οι οποίες συλλέγουν τα υλικά, όμως αυτά δεν ανακυκλώνονται 
στην Κύπρο, αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, αλλά στέλλονται στο εξωτερικό για 
επεξεργασία και ανακατασκευή. Μέσα από τις διάφορες επαφές που είχαμε διαφάνηκε ότι υπάρχει 
ενδιαφέρον από επενδυτές για να προχωρήσουν σε τέτοιας μορφής επενδύσεις στην Κύπρο, 
όμως, -κατά την άποψη μας - η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει για τη στήριξη δημιουργίας τέτοιων 
υποδομών.

Μέσα από τις επαφές και τις δράσεις ενός έτους, η Επίτροπος Περιβάλλοντος θεωρεί ότι χρειάζεται 
να μετουσιωθεί σε πράξη το σύνθημα της διαλογής στην πηγή. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα μέσω 
εκστρατειών που θα γίνουν από τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς και να δοθούν κίνητρα στις τοπικές 
αρχές και  σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης 
των αποβλήτων.

Η θέση του Γραφείου μας είναι καταγεγραμμένη και εκφράζεται σε κάθε ευκαιρία (ΜΜΕ, ομιλίες, 
συσκέψεις κλπ).

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος τόνισε την ανάγκη, όπως, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και του 
εκσυγχρονισμού του κράτους, το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων να εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
ενός μόνο υπουργείου (του Περιβάλλοντος) και όχι στην αρμοδιότητα δύο Υπουργείων (Εσωτερικών 
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και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος), αφού η πρακτική αυτή δυσχεραίνει  τη λήψη 
γρήγορων και συντονισμένων αποφάσεων. 

Επίσης, ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχουμε προβεί σε αριθμό παρεμβάσεων προς 
όλους του Αρμοδίους για παρατυπίες που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την επεξεργασία και διάθεση 
ιατρικών αποβλήτων, όπως ήταν η διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων στον σκουπιδότοπο του 
Βατί στην Λεμεσό και όχι σε εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο χώρο όπως προνοείται στην άδεια για 
διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων που κατέχει ο Εργολάβος. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν 
κίνητρα και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για παραχώρηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων, ώστε 
να ασχοληθούν περισσότερες επιχειρήσεις με τον συγκεκριμένο τομέα και να σπάσουν τα όποια 
μονοπώλια τυχόν υπάρχουν και επιβαρύνουν με υπέρογκα ποσά τον προϋπολογισμό του Κράτους.

Παρέμβαση από το Γραφείο της Επιτρόπου έγινε και για την ανάγκη επίσπευσης της αποκατάστασης 
των χωματερών, θέμα για το οποίο έχουμε ήδη καταδικαστεί ως Κύπρος από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ειδικά για την επαρχία Αμμοχώστου που ήδη λειτουργεί μονάδα διαχείρισης αποβλήτων 
στην Κόσιη, δεν πρέπει να έχουμε άλλες περαιτέρω καθυστερήσεις.

   2. Εξοικονόμηση Ενέργειας

• Απαιτείται εφαρμογή προγραμμάτων για ανακαίνιση/ ενεργειακή αναβάθμιση  υφιστάμενων  
     δημόσιων κτιρίων  ώστε να υλοποιηθεί η υποχρέωση μας ως κράτος μέλος της ΕΕ  για  
     ανακαίνιση ετησίως του 3% του εμβαδού ιδιόκτητων δημόσιων κτιρίων.

• Εφαρμογή προγράμματος παροχής κινήτρων για ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων 
     μονοκατοικιών καθώς και κτιρίων του τριτογενούς τομέα και

• Εφαρμογή προγράμματος παροχής κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στις βιομηχανίες. 

Στόχος μας η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 14,3% μέχρι το 2020 και του εθνικού στόχου 
εξοικονόμησης 10% στην τελική χρήση μέχρι το 2016 και την επίτευξη του στόχου 13% ΑΠΕ μέχρι 
το 2020. Επίσης, τα πιο πάνω δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση.

Επί του θέματος η Επίτροπος Περιβάλλοντος σε συναντήσεις της με όλους ανεξαιρέτως τους 
Υπουργούς και με την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία συζήτησε το θέμα της βιοκλιματικής των 
κτιρίων και έχουν συμφωνηθεί από κοινού δράσεις που αφορούν κυρίως την εκπαίδευση για 
εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και εκπαίδευση επαγγελματικών ομάδων (οικοδόμων, εκτιμητών 
ακινήτων, μηχανικών κλπ).

Με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εμπορίου και Συγκοινωνιών και κοινοποίηση στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου  η Επίτροπος έχει προτείνει:

o     Ενεργειακή πιστοποίηση για κάθε ιδιόκτητο Κυβερνητικό Κτίριο

Ενεργειακή πιστοποίηση ονομάζεται η διαδικασία ελέγχου ενός κτίσματος προκειμένου να 
υπολογιστεί η κατανάλωσή του σε ενέργεια. Με βάση αυτή τη διαδικασία εκδίδεται το ενεργειακό 
πιστοποιητικό το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε χώρο που προτίθεται να ενταχθεί σε  πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης. 
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Σχετικοί είναι και οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 142(Ι) του 2006 
και 30(Ι) του 2009,που προνοούν ότι «κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίου 
διατίθεται στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή εκμισθωτή, πιστοποιητικό 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου».

Σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Νόμους το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
κτιρίου έχει μορφή παρόμοια με τις ενεργειακές ετικέτες που χρησιμοποιούνται για τη σήμανση 
διαφόρων οικιακών συσκευών και χρησιμοποιείται για την ενεργειακή σήμανση των κτιρίων. Σκοπός 
του είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του 
κτιρίου και να μπορεί εύκολα κάποιος, βάσει της διαμόρφωσης των τυποποιημένων ενεργειακών 
κατηγοριών, να συγκρίνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με το νόμο, 
τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ετοιμάζονται και εκδίδονται μόνο από τους ειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες και δίδουν συστάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή, είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, διαχείριση και τον 
έλεγχο του συστήματος πιστοποίησης κτιρίων.

Συνεπώς, τα  Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα Κυβερνητικά Κτίρια μπορούν να 
γίνουν από προσωπικό της Υπηρεσίας Ενέργειας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση των δημοσίων 
οικονομικών. 

Προτείναμε η εφαρμογή του προγράμματος να αρχίσει από το Προεδρικό Μέγαρο και τα κτίρια της 
Προεδρίας και να συνεχισθεί σε όλα τα ιδιόκτητα δημόσια κτίρια. 

Επίσης, η Επίτροπος με επιστολή της παρότρυνε το Υπουργικό Συμβούλιο ενόψει της Παγκόσμιας 
Μέρας Περιβάλλοντος (5η Ιουνίου) 2013  και με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να  
ανακοινώσει δημόσια  ότι κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τη δέσμευση για απόκτηση πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον για το 3% του χρησιμοποιούμενου εμβαδού του Υπουργείου 
ή Υπηρεσιών του νοουμένου ότι το κτίριο που επιλέγεται είναι ιδιόκτητο του κράτους. Η πρόταση 
έγινε δεχτή και μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 5 Ιουνίου 2013 
ο αείμνηστος  Τάσος Μητσόπουλος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά έμπρακτα για την 
υλοποίηση του στόχου αυτού.

o     Τοποθέτηση λαμπτήρων LED σε όλα τα Κυβερνητικά Κτίρια, σε επιχειρήσεις και    
         στον οδικό φωτισμό

Οι λαμπτήρες LED είναι η πιο σύγχρονη τεχνολογία φωτισμού, και αποτελεί μια πράσινη εναλλακτική 
λύση στους οικονομικά ασύμφορους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου και φθορισμού.

Με την νέα γενιά λαμπτήρων LED αποφεύγετε την συχνή αντικατάστασή τους αφού ο χρόνος 
λειτουργίας ξεπερνά τα 25 χρόνια (μέσω όρο λειτουργίας 8 ώρες την ημέρα). Η ποιότητα του 
φωτισμού είναι παρόμοια με αυτή των συμβατικών λαμπτήρων.

Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου και φθορισμού, μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα 
με LED ακόμη και σε παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν χρειάζονται τροποποιήσεις. Ένας 
λαμπτήρας πυρακτώσεως 60Watt, μπορεί να αντικατασταθεί με λαμπτήρα LED 7 Watt, ενώ για την 
αντικατάσταση των 100 Watt απαιτούνται μόλις 13 Watt λαμπτήρα LED.



15

    Δραστηριότητες

Πλεονεκτήματα λαμπτήρων LED :

1.     Εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη απόδοση. Εγγυημένη εξοικονόμηση της τάξεως 
         του  60 – 85 % από τους υπόλοιπους τύπους λαμπτήρων.
2.     Χρόνος λειτουργίας που ξεπερνά τις 50 000 ώρες.
3.     Δεν θερμαίνονται όπως οι συμβατικοί λαμπτήρες.
4.     Αποδίδουν μέγιστη φωτεινότητα αμέσως. Οι λάμπες φθορισμού απαιτούν περισσότερο  
         χρόνο μέχρι να φθάσουν σε μέγιστη απόδοση. 
5.     Πολύ εύκολη αντικατάσταση. 

Ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχουμε έρθει σε επαφή με εταιρείες που τοποθετούν λαμπτήρες 
LED και είναι διατεθειμένες να επωμιστούν το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των 
λαμπτήρων αυτών και η αποπληρωμή θα γίνεται άτοκα από την εξοικονόμηση της παραγόμενης 
για κάθε μήνα ενέργειας. Θα τους καταβάλλεται το 85% του ποσού της εξοικονόμησης ανά μήνα 
μέχρι και την οριστική εξόφληση του ποσού. Συνεπώς το Κράτος δεν θα χρειαστεί να καταβάλλει 
οποιαδήποτε δαπάνη για την τοποθέτηση των υπό αναφορά λαμπτήρων.

Επίσης, με επιστολή της  προς τον Υπουργό Εμπορίου η Επίτροπος έχει προτείνει εφαρμογή  
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε βιομηχανικές περιοχές (EMAS, ENISO 14001, 
ENISO 50001) με σκοπό την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Το σχέδιο -κατά την άποψη μας - θα πρέπει να συνδεθεί με ταυτόχρονη μείωση του ενοικίου της τάξης 
π.χ του 10% (το ύψος  της μείωσης θα πρέπει να μελετηθεί) για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 
τέτοια συστήματα, η οποία θα λειτουργεί ως κίνητρο.

o     Άλλα μέτρα για άμεση εξοικονόμηση ενέργειας σε Κυβερνητικά Κτίρια

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων – θυρών κ.λπ. με ενεργειακά αλουμίνια, τα οποία βοηθούν 
             στο περιορισμό απωλειών θέρμανσης – ψύξης αλλά και ενισχύουν την ασφάλεια του  
             χώρου. 

2. Τοποθέτηση κεντρικών ή αυτόνομων μονάδων άντλησης θερμότητας (ψύξης –  
             θέρμανσης), που ελαχιστοποιούν το κόστος λειτουργίας έως 85% σε σχέση με    
             οποιαδήποτε άλλο μέσο θέρμανσης. 

3. Συστήματα θέρμανσης νερού με ηλιακά πλαίσια υψηλής απόδοσης.

Τα υπό αναφορά θέματα θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν, γιατί, εκτός από το 
περιβαλλοντικό όφελος, το Κράτος αναμένεται να έχει και πολλαπλά οικονομικά οφέλη. Αρχικά, όταν 
ασχοληθήκαμε ως Γραφείο Επιτρόπου με το συγκεκριμένο θέμα βρήκαμε αρκετά εμπόδια, κυρίως 
με την Α.Η.Κ στο θέμα της τοποθέτησης λαμπτήρων  LED στον οδικό φωτισμό, αλλά φαίνεται ότι 
τελευταία η Α.Η.Κ έχει αλλάξει την στάση της προς αποδοχή της αλλαγής των λαμπτήρων κάτω 
από κάποιες προϋποθέσεις. Επείγει, λοιπόν, να εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι 
Κανονισμοί που θα επιτρέπουν στους Δήμους και στις Κοινότητες να προβαίνουν σε προσφορές με 
τη μέθοδο της εξοικονόμησης.

Θεωρούμε ότι οι λύσεις που προτείνουμε για τη βιοκλιματική των Κυβερνητικών Κτιρίων μπορούν 
να εφαρμοστούν άμεσα και χωρίς οποιοδήποτε επιπλέον κόστος (προτείνονται τρόποι υλοποίησης 
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για κάθε επιμέρους εφαρμογή χωρίς οικονομική επιβάρυνση).

Το Γραφείο μας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας ώστε 
να γίνει η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης του.

Για όλα τα πιο πάνω έχουν σταλεί επίσης επιστολές προς όλους τους Δήμους και το θέμα έχει 
συζητηθεί (όπως και το θέμα τις διαχείρισης των αποβλήτων) σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις με τον κάθε 
δήμο ξεχωριστά, ενώ, με πρωτοβουλία του Γραφείου μας άρχισαν να εφαρμόζονται πιλοτικά στο 
Δήμο Αγίας Νάπας, με σκοπό τη μετέπειτα εφαρμογή τους και σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες 
της Κύπρου.

Επίσης, μετά από τις προτροπές μας ο Δήμος Ιδαλίου μας έχει ανακοινώσει την πρόθεση του να 
προχωρήσει με ιδίους πόρους στην  τοποθέτηση λαμπτήρων  LED στον οδικό φωτισμό του Δήμου 
σε συνεργασία με την ΑΗΚ.

Οι Τοπικές Αρχές υποδεικνύουν σοβαρό ενδιαφέρον γιατί οι εξοικονομήσεις θα είναι 
εκατομμύριων και αρκετοί αναμένουν τη ψήφιση κανονισμών που εκκρεμούν στη βουλή και 
που καθορίζουν τα κριτήρια   των εταιρειών ώστε να βγουν σε προσφορές και να αρχίσουν 
τις ανακαινίσεις με βάση την αρχή «pay as you save».

o    Πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση 100 χιλιάδων κατοικιών

Συγκεκριμένες προτάσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας κατάρτισε το ΕΤΕΚ, μετά από μελέτη, 
σε συνεργασία με την ΟΣΕΟΚ, την ΟΕΒ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών 
Έργων.

Η πρόταση καταγράφει ένα καινοτόμο μηχανισμό χρηματοδότησης που θα οδηγήσει στην 
κινητοποίηση επενδύσεων πέραν του €1 δισ. για ενεργειακή αναβάθμιση 100 χιλιάδων κατοικιών, 
μέχρι το 2020, με την παράλληλη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, χωρίς την επιβάρυνση των 
δημόσιων οικονομικών.

   3. Αξιοποίηση των ΑΠΕ

•   Εφαρμογή περαιτέρω προγραμμάτων που θα ενισχύουν τις επιχειρήσεις αλλά και τους  
    πολίτες.

•   Εγκατάσταση & Συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο NET-Metering σε 
    κυβερνητικά κτίρια, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

NET-Metering: Ενεργειακός συμψηφισμός στα φωτοβολταϊκά στις στέγες.

Με τη μέθοδο αυτή, δίνεται πλέον η δυνατότητα στο Κράτος ως καταναλωτής να παράγει μέρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, ή και στο σύνολο της ακόμα, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά 
στη στέγη των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, αφού καταγραφεί 
από τον ειδικό μετρητή του διαχειριστή, διαχέεται εξολοκλήρου στο δίκτυο. Σε κάθε κύκλο μέτρησης, 
η παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ενέργεια, συμψηφίζεται με την καταναλωμένη με αποτέλεσμα 
το οικονομικό όφελος για το Κράτος από την εξοικονόμηση ενέργειας,  καθώς επίσης και τα 
συνεπαγόμενα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Γίνεται επομένως αντιληπτό πως, όσο 
αυξάνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, άλλο τόσο αυξάνεται το όφελος.
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Οι τιμές των φωτοβολταϊκών συστημάτων έχουν εμφανίσει ραγδαία πτώση την τελευταία χρονική 
περίοδο, κάνοντας εφαρμόσιμο τον θεσμό του NET Metering. Ένα σύστημα φωτοβολταϊκών ισχύος 
5kW το οποίο παράγει ετησίως 7.000 kWh (περίπου για την ηλιοφάνεια της Κύπρου) και καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια μιας μεγάλης κατοικίας, κοστίζει σήμερα περίπου 11.000 
ευρώ. Μια τέτοια κατοικία πληρώνει για ρεύμα περίπου 1500 ευρώ  ετησίως. Συνεπώς, μια τέτοια 
επένδυση έχει χρόνο απόσβεσης που κυμαίνεται από 7 έως 8  έτη, χωρίς να συνυπολογίζονται 
τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος.

Και για τη περίπτωση αυτή, ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχουμε έρθει σε επαφή με 
εταιρείες που τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστημάτα και είναι διατεθειμένες να επωμιστούν το κόστος 
αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων και η αποπληρωμή θα 
γίνεται άτοκα από την εξοικονόμηση της παραγόμενης για κάθε μήνα ενέργειας. Είναι ακριβώς η 
ίδια μέθοδος που αναφέρεται και την τοποθέτηση λαμπτήρων LED και το  Κράτος δεν θα χρειαστεί 
να καταβάλλει οποιαδήποτε δαπάνη για την τοποθέτηση των υπό αναφορά φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.

Άποψη μας, την οποία και μεταφέραμε σε όλους τους αρμοδίους κατά τις συναντήσεις μας, είναι 
ότι η πολιτική του κράτους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αφορούν φωτοβολταϊκά 
συστήματα, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην μέθοδο του NET-Metering, ώστε να μην 
σφραγιστεί άλλη γη στην Κύπρο από την κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, και 
οι επιδοτήσεις να διασπαρθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Επιπλέον το 
Κράτος θα πρέπει να εκπονήσει και να δημοσιοποιήσει τον σχεδιασμό της ενεργειακής του 
πολιτικής, ο οποίος θα πρέπει να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μεθόδων 
παραγωγής ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα, βιομάζα) από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι μεγάλος αριθμός πολιτών έχει υποβάλλει 
αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα, με μεγάλο κόστος για τους ίδιους και πολύ λίγοι από αυτούς 
θα καταφέρουν να προχωρήσουν σε υλοποίηση τους, καθότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός 
που απαιτείται. Με μια σωστή στρατηγική και ενημέρωση δεν θα υποβάλλεται ο πολίτης  σε 
επιπλέον κόστος για υποβολή αιτήσεων όταν ξέρει ότι έχει λίγες πιθανότητες για αδειοδότηση 
και υλοποίηση της επένδυσης του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μεγάλος αριθμός πολιτών 
αφέθηκε απροστάτευτος και χωρίς επίσημη ενημέρωση σε μελετητικές εταιρίες που τους 
υπερχρέωναν για να τους υποβάλλουν αιτήσεις για εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών πάρκων, 
χωρίς να τους παρουσιάσουν και τις πραγματικές πιθανότητες για αδειοδότησή τους.
  
Για το πιο πάνω θέμα η Επίτροπος Περιβάλλοντος είχε συνάντηση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας 
Ενέργειας, ο οποίος και αναγνώρισε το πρόβλημα που υπάρχει με την παραπληροφόρηση 
των πολιτών. Κατά την υπό αναφορά συνάντηση συμφωνήθηκε όπως αρχίσουν κοινές δράσεις 
ενημέρωσης (Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Υπηρεσίας Ενέργειας) του κοινού που θα 
αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα σχέδια χορηγιών.

   4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

•    Αναθεώρηση της διάθεσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων

•    Ετοιμασία στρατηγικού σχεδιασμού για την αφαλάτωση και την αξιοποίηση των  
     όμβριων υδάτων

Πέραν των πιο πάνω, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα 
της αλλαγής πολεοδομικής ζώνης για μεγάλη ανάπτυξη, παραπλεύρως του Φράγματος Κούρη, στην 
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κοινότητα της Άλασσας, γεγονός  που θέτει σε μεγάλο κίνδυνο μόλυνσης τον μεγαλύτερο υδροφορέα 
της Κύπρου και σε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, μεταξύ άλλων αναφέρεται το αίτημα για 
διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη γιατί η συγκεκριμένη ιδιωτική γη, μέχρι 
και δύο ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2008, συμπεριλαμβανόταν σε ζώνη προστασίας του 
φράγματος.  Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας από τον Γενικό Εισαγγελέα.
Η αλλαγή πολεοδομικής ζώνης δύο μέρες πριν της προεδρικές εκλογές αποτελεί σκάνδαλο και 
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών, όπου υπάρχουν και 
αν υπάρχουν. Επιπλέον, πρέπει, ως είναι και η εισήγηση των Οικολόγων και του Ε.Τ.Ε.Κ, να 
σταθμιστούν οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και χωρίς άλλη καθυστέρηση να αποχαρακτηριστεί 
ο συγκεκριμένος χώρος με κατάργηση του καθεστώτος οικιστικής ζώνης και να επισπευτούν οι 
διαδικασίες για θεσμοθέτηση των ζωνών προστασίας του φράγματος του Κούρη.

   5. Φύση – Βιοποικιλότητα

•    Εφαρμογή της στρατηγικής της Κύπρου για τη βιοποικιλότητα, εφαρμογή των 
     διαχειριστικών σχεδίων και ετοιμασία των σχεδίων για περιοχές που δεν έχουν   
     ετοιμαστεί και διάχυση προς τα διεθνή αρμόδια σώματα επιστημονικής τεκμηρίωσης 
     για την υποβάθμιση της φύσης στην κατεχόμενη Κύπρο.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από συναντήσεις που είχε η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το 
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, το Διευθυντή του Τμήματος Δασών, τη Διευθύντρια του 
Τμήματος Γεωργίας, τον προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας και με αριθμό κοινοτήτων και  ιδιοκτητών 
γης που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, επισημαίνονται τα πιο κάτω:

Κατά τον καθορισμό των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ειδικότερα για τις περιοχές που 
αφορούν την προστασία των πουλιών, δεν έγινε ουσιαστική διαβούλευση με τις επηρεαζόμενες 
κοινότητες καθώς και με τους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. 
Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι εν λόγω ιδιοκτήτες να κατανοήσουν 
τους λόγους που έχει κηρυχτεί σε ζώνη προστασίας η περιουσία τους και αντιδρούν πολύ 
έντονα καθώς θεωρούν ότι με την απόφαση αυτή έχει μειωθεί κατά πολύ η αξία της γης τους.

Δεν έχουν εκπονηθεί διαχειριστικά σχέδια για τις πλείστες περιοχές που να περιέχουν ουσιαστικές 
και εφαρμόσιμες δράσεις ώστε να υπάρχει πραγματική προστασία των ειδών για τα οποία 
έχουν κηρυχτεί οι περιοχές προστασίας. Μέχρι σήμερα μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι 
απλά έχουν οριοθετηθεί οι περιοχές αυτές, χωρίς να έχουμε προβεί σαν Κράτος σε δράσεις και 
ενέργειες που θα παρέχουν ουσιαστική προστασία σε απειλούμενα είδη και πουλιά. Επιπλέον 
με το κύμα αντίδρασης που έχει δημιουργηθεί από τους  ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 και τον σχεδόν μηδενικό έλεγχο που υπάρχει μέχρι στιγμής 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, πιθανόν να έχουμε δημιουργήσει και αρνητικές συνέπειες αντί 
της προστασίας στις εν λόγω περιοχές. Επισημαίνεται ότι για κάποια είδη αν δεν προβούμε ως 
Κράτος σε άμεσες ενέργειες, πιθανόν να μην υπάρχουν σε μερικά χρόνια. Χαρακτηριστικό των 
πιο πάνω είναι ο μεγάλος αριθμός πυρκαγιών που τίθενται κακόβουλα σε περιοχές προστασίας. 

Τα διαχειριστικά σχέδια που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα δεν παρέχουν μέτρα για ουσιαστική 
προστασία των απειλούμενων ειδών καθώς και μέτρα παροχής κινήτρων για προστασία των 
απειλούμενων ειδών από τους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000, αλλά μια φιλολογική προσέγγιση του προβλήματος που τις πλείστες φορές δεν είναι 
εφαρμόσιμη. Έχουν ξοδευτεί αρκετά λεφτά σε μελέτες μέχρι τώρα, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε 
ουσιαστική συνεισφορά στην απάμβλυνση και επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 
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Σε κάποια εκπονηθέντα διαχειριστικά σχέδια, και από κάποιους κρατικούς αξιωματούχους, με 
ανεπίσημη ή/και επίσημη μορφή, για κάποιες περιοχές προτείνονται λύσεις ανταλλαγής των 
περιουσιών που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 με κρατική ιδιοκτησία, καθώς 
και λύσεις για απαλλοτρίωση  ιδιωτικών περιουσιών, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 
προσδοκίες στους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και οι 
οποίοι τις θεωρούν ως τις μόνες αποδεχτές λύσεις, ακόμα και σε περιοχές που μπορούν να 
καλλιεργηθούν ή να γίνουν ήπιες αναπτύξεις, μετά πάντα από την εκπόνηση των αναγκαίων 
μελετών. 

Θεωρούμε ότι το Κράτος οφείλει να αποφασίσει την πολιτική που θα ακολουθήσει σε σχέση με 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών natura 2000 με τρόπο που να μην καταλύεται η αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των πολιτών. 

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι για κάποιες μεγάλες αναπτύξεις μεγαλοϊδιοκτητών 
και μεγαλοεπιχειρηματιών που η περιουσία τους εμπίπτει ή συνορεύει σε περιοχές του δικτύου 
Natura 2000, έχουν δοθεί σχετικές άδειες η οποίες θεωρούμε ότι είναι πολύ επιζήμιες και 
αντίθετες προς τον σκοπό που έχουν καθοριστεί οι περιοχές προστασίας (π.χ ανάπτυξη στη 
λίμνη Πόλης Χρυσοχούς, πιθανολογούμενη δημιουργία γκολφ στο Κάβο Γκρέκο, ανάπτυξη 
πάνω από το φράγμα του Κούρρη). 

Εισηγήσεις Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Η λύση και η φιλοσοφία που πρέπει να επικρατήσει στα διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές 
του δικτύου Natura 2000, είναι να δοθούν κάποια κίνητρα στους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν 
σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε οι ίδιοι να 
συμβάλουν στην προστασία και επιτήρηση των απειλούμενων ειδών. Πρέπει με συγκεκριμένες 
δράσεις να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα και να ξεπεραστούν οι ενδοιασμοί που έχουν οι 
ιδιοκτήτες γης για τις περιοχές προστασίας. Θα πρέπει μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια να 
γίνει σαφές και ξεκάθαρο το τι δεν δικαιούται να κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης στο τεμάχιο του π.χ 
σε περιοχές που θεωρούνται υψηλής σημασίας βιότοποι να τεθούν πολύ αυστηροί όροι και σε 
περιοχές με πιο χαμηλής σημασίας να τεθούν ηπιότεροι όροι. 

Άμεσα και χωρίς άλλες χρονοτριβές να τύχουν ενημέρωσης από τους αρμόδιους δημόσιους 
λειτουργούς οι ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, για ποιο 
σκοπό έχει καθοριστεί ως περιοχή προστασίας η κάθε περιοχή και ποιά θα είναι ενδεχομένως 
τα οφέλη που μπορεί να έχει ο κάθε ιδιοκτήτης. Υπάρχει μεγάλο κενό στην ενημέρωση των 
πολιτών αυτή την στιγμή με τις οποίες αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στα απειλούμενα 
είδη και οικοτόπους.  Πρέπει οι μελέτες που έχουν ετοιμαστεί από τις ομάδες επιστημόνων να 
δοθούν στη δημοσιότητα και να είναι προσβάσιμες σε όποιον τις ζητήσει, ώστε να αρθούν οι 
οποιεσδήποτε επιφυλάξεις υπάρχουν για σκοπιμότητες και συμφέροντα κατά των καθορισμό 
των περιοχών προστασίας. 

Το Κράτος να καταστήσει σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής περιουσιών ή 
αποζημιώσεων και ότι η λύση θα δοθεί με κάποιες στοχευόμενες δράσεις επιδοτήσεων που θα 
αφορούν δράσεις προς την προστασία των απειλούμενων ειδών ή οικοτόπων. Θα είναι μεγάλο 
λάθος η επιλεκτική ανταλλαγή περιουσιών ή αποζημιώσεων καθώς θα έρχεται σε αντίθεση με 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και είναι ορατός ο κίνδυνος το Κράτος να δεχθεί 
σωρεία αγωγών μέσω δικαστηρίου. Είναι σημαντικό το Κράτος να κτίσει  σχέση φερεγγυότητας 
και εμπιστοσύνης με τους ιδιοκτήτες γης παρά μια σχέση ανεφάρμοστων υποσχέσεων. 
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Εξαίρεση θα πρέπει να αποτελούν οι περιοχές όπου το κράτος έχει ήδη δεσμευτικές συμφωνίες 
με τους ιδιοκτήτες και/η περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν καμία δυνατότητα χρήσης της 
γης τους (π.χ Λίμνη Παραλιμνίου και Ακάμας). 

Στο επικείμενο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 να συμπεριληφθούν 
δράσεις που θα κινούνται σε αυτά που αναφέρονται στις πρώτες τρεις παραγράφους. 

Να δημιουργηθεί ένα ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι πολίτες υπό τη μορφή 
φορολογίας και το ποσό αυτό θα πηγαίνει προς τους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 για δράσεις που θα συμβάλουν στην ουσιαστική προστασία 
των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Η φιλοσοφία αυτή πηγάζει από την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των πολιτών και στο ότι τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 τις απολαμβάνουν 
όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να επωμιστούν ένα 
μικρό κόστος και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες γης, οι  οποίοι ήδη έχουν κόστος με τη μείωση της αξίας 
της γης τους. Η φορολογία αυτή θα είναι αμελητέα για κάθε πολίτη, και υπολογίζεται περίπου 
στα 10 ευρώ ανά πολίτη τον χρόνο ενώ δεν αναμένεται να υπάρξουν καθόλου αντιδράσεις. 
Επιπλέον, για τις ιδιοκτησίες στις οποίες το Κράτος δίνει υπεραξία με κάποιες αποφάσεις του, 
όπως είναι η ένταξη τους σε οικιστική ζώνη, να υπάρχει επιπλέον φορολογία, για ενίσχυση 
του εν λόγω ταμείου. Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί και πρόταση του Προϊστάμενου του 
Ταμείου Θήρας.  

Να ληφθούν άμεσες δράσεις σε όλες τις περιοχές προστασίας οι οποίες θα συμβάλουν στην 
ουσιαστική προστασία των απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Τυχόν επιπλέον χρονοτριβή 
θα αποβεί μοιραία για την ύπαρξη κάποιων ειδών.
 
Τα διαχειριστικά σχέδια που θα ετοιμαστούν από εδώ και πέρα να είναι ουσιαστικά και με 
λύσεις άμεσα εφαρμόσιμες και κοινά αποδεκτές. Δεν χρειάζεται άλλα φιλολογικά διαχειριστικά  
σχέδια το  Κράτος που να γεμίζουν τα συρτάρια των αρμοδίων. Όλα τα διαχειριστικά 
σχέδια πρέπει να τύχουν δημόσιας διαβούλευσης και να είναι προσβάσιμα στο κοινό ανά πάσα 
στιγμή. 

Να γίνει επανεξέταση όλων των περατωθέντων διαχειριστικών σχεδίων και όπου κριθεί ότι 
αυτά δεν είναι ικανοποιητικά, να ετοιμασθούν νέα που να πληρούν τις παραμέτρους που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

Η πολιτεία να εφαρμόζει με ισονομία τους οποιουσδήποτε κανόνες ή περιορισμούς τεθούν για 
κάθε περιοχή προστασίας και να μην υποκύπτει σε οποιεσδήποτε πιέσεις έχει για ανάπτυξη 
από μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοϊδιοκτήτες, όπως έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. 

Κατά την οριστικοποίηση των περιοχών προστασίας για τα πουλιά, δεν πρέπει να υπάρχουν 
αυξομειώσεις στις περιοχές που ήδη έχουν καθοριστεί ως περιοχές προστασίας, καθώς αυτό 
θα πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες γης που εμπίπτουν σε περιοχές του 
δικτύου Natura 2000. Θα δημιουργηθούν σκιές για αναξιοκρατία και ότι κάποιοι έχουν εξασκήσει 
πιέσεις για να αφαιρεθούν οι περιοχές τους. 

o    Προτεινόμενες περιοχές natura 2000 στα κατεχόμενα - Πενταδάκτυλος

Για το θέμα της προστασίας των προτεινόμενων περιοχών natura 2000 στα κατεχόμενα η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος έχει αναλάβει το συντονισμό Επιτροπής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
υπηρεσίες και Υπουργεία με στόχο την εντατικοποίηση των ενεργειών για προστασία των περιοχών 
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αυτών από παρεμβάσεις του παράνομου καθεστώτος και καταστροφές.

Ήδη έχει συνεδριάσει μία φόρα στις 25 Ιουνίου 2013 η διευρυμένη επιτροπή και αποφασιστήκαν 
συντονισμένα βήματα και τρόποι επικοινωνίας, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με 
τις παρεμβάσεις μας προς την ΕΕ. 

Αφορμή για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής αποτέλεσε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής περιβάλλοντος για την  προγραμματιζόμενη διοργάνωση μεγάλου φεστιβάλ στην παραλία 
της Καρπασίας.  Το φεστιβάλ ακυρώθηκε μετά από διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, του 
Υπουργείου Γεωργίας, των Οικολόγων , των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, των Ευρωβουλευτών 
μας, του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος  κ. Ιωάννας Παναγιώτου , της Επιτρόπου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  κ. Αντρούλας Βασιλείου και Τουρκοκυπρίων Περιβαλλοντιστών.

o   Πενταδάκτυλος

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος μετά από συνάντηση και συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών, 
συναντήσεις με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς πλην του προέδρου του ΔΗ.ΚΟ Νικόλα 
Παπαδόπουλου και μετά από συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής περιβάλλοντος όπου 
συμμετείχαν και ευρωβουλευτές, έχει αναλάβει τη δημιουργία φακέλου με υλικό για  τον Πενταδάκτυλο 
και την επιτελούμενη καταστροφή από την ανεξέλεγκτη λατόμηση ο οποίος θα αποτελέσει εργαλείο 
για μια συντονισμένη εκστρατεία στο εξωτερικών με τη βοήθεια Κυβέρνησης, Βουλής, κομμάτων και 
Ευρωβουλευτών. Η εκστρατεία προγραμματίζεται για μετά τις Ευρωεκλογές.

Ήδη  έχει αρχίσει η δημιουργία του φακέλου με τη συμβολή του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Λατομείων, του Τμήματος 
Δασών που έχει αναλάβει την καταγραφή του κειμένου και του Πανεπιστημίου Φρέντερικ.  

Την Επίτροπο Περιβάλλοντος επισκέφθηκε στο γραφείο της κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
συζήτηση του θέματος του Πενταδακτύλου καθώς και άλλων θεμάτων που άπτονται της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας  στα κατεχόμενα όπως είναι η σωστή διαχείριση των 
ψόφιων ζώων, τα αποβλήτα κλπ.   

   6.    Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος  με  ανακοίνωση τύπου  και  επιστολή της ημερομηνίας 13 Αυγούστου 
2013  έχει εκφράσει  τη διαφωνία της  για την πρόθεση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία ώστε  να  διενεργείται έλεγχος των επιπέδων εκπομπών των 
πομπών κινητής τηλεφωνίας κάθε χρόνο αντί κάθε έξι μήνες.

Κατά την άποψη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος αυτό που προέχει είναι το αίσθημα  ασφάλειας και 
υγεία των πολιτών, ως εκ τούτου  το αίτημα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας δεν πρέπει να γίνει 
αποδεχτό και η νομοθεσία πρέπει να μείνει ως έχει.

Επίσης η Επίτροπος έχει αρχίσει την καταγραφή πρότασης για αλλαγή της εντολής  του Υπουργού 
που καθορίζει την χωροθέτηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε αυτές να τοποθετούνται 
μακριά από σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

Επιπλέον. όταν υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από κατοίκους, αυτές πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη γιατί δημιουργείται ένταση αλλά και συνεχής κακή ψυχολογία και εκνευρισμός γεγονός που 
υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των περιοίκων καθώς και τη σχέση τους με την Πολιτεία.
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   7.     Ποδηλατοδρόμοι

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχει αναλάβει πρωτοβουλία και έχουν γίνει ήδη δύο 
συσκέψεις που αφορούν τον συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων. 

Ήδη όλοι οι Δήμοι, Υπουργεία και φορείς που έχουν προβεί σε μελέτες για τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων,  άρχισαν να μας αποστέλλουν τις μελέτες και τους χάρτες ώστε να μπορέσουν 
οι μεμονωμένοι σχεδιασμοί να ενταχθούν σε ένα κοινό χάρτη με στόχο να επικοινωνούν οι 
ποδηλατοδρόμοι μεταξύ τους. Σε αυτή την προσπάθεια έχει εμπλακεί και η πρέσβειρα της Ολλανδίας 
η οποία υποστηρίζει την προσπάθεια.

   8.    Προστασία  και Ευημερία των Ζώων

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος είχε συναντήσεις για το θέμα αυτό με τις διάφορες Φιλοζωικές 
οργανώσεις, με τον Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με Δημάρχους και Κοινοτάρχες. 
Συμμετείχε, επίσης, σε συζητήσεις που έγιναν για το θέμα αυτό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Περιβάλλοντος.

Μέσα από τις διάφορες επαφές που είχαμε για το υπό αναφορά θέμα διαπιστώθηκε ότι, δυστυχώς, 
η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία ζώων στην 
Κύπρο είναι ανύπαρκτη. Οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν υπηρεσίες οι οποίες να ασχολούνται με τον 
έλεγχο των κατοικίδιων ζώων, αλλά και να χειρίζονται υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση και 
παραμέληση κατοικίδιων ζώων. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες δηλώνουν αδυναμία στο να προβούν σε 
σχετικούς ελέγχους και να εφαρμόσουν την σχετική Νομοθεσία.

    8.1   Ανεξάρτητος φορέας για την προστασία των ζώων

Ένα άμεσο αίτημα που θέσαμε σε όλους τους αρμοδίους είναι η δημιουργία της Αστυνομίας για την 
προστασία των ζώων, για το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί σχετική νομοθεσία και πρέπει να υλοποιηθεί. 
Επιπλέον, πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας για την προστασία των ζώων 
που να αποτελείται από δημόσιους λειτουργούς, με την ενεργό συμμετοχή και των φιλοζωικών 
οργανώσεων και να έχει ως αποκλειστική ευθύνη την πλήρη εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας. Ο 
εν λόγω Φορέας θα έχει υπό την ευθύνη του και τα καταφύγια των ζώων. Σημειώνεται ότι πάγια θέση 
μας είναι η δημιουργία ενός τουλάχιστον καταφυγίου για κάθε επαρχία. Ο φορέας αυτός μπορεί να 
στελεχωθεί με δημόσιους λειτουργούς με το καθεστώς της απόσπασης, ώστε να μην επιβαρυνθεί 
καθόλου ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

   8.2   Καθορισμός παραλιών για σκύλους

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος προέβηκε σε παραστάσεις για καθορισμό παραλιών για 
σκύλους όπως προνοείται στην σχετική Νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 5H(i) του περί Προστασίας 
της Παραλίας Νόμου, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει την αρμοδιότητα και ταυτόχρονα την 
ευθύνη για τον καθορισμό ειδικών περιοχών της παραλίας για λούσιμο των σκύλων.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε η  Κεντρική Επιτροπής Παραλιών, μετά από σχετική απόφαση 
της με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2011, με σχετική επιστολή ενημερώθηκαν οι Τοπικές Αρχές, στα 
όρια των οποίων ενέπιπταν οι πέντε παραλίες, οι οποίες επιλέγηκαν για να κηρυχθούν ως ειδικές 
περιοχές για λούσιμο σκύλων. Δυστυχώς όμως, λόγω έντονων διαφωνιών και αντιδράσεων από 
τις Τοπικές Αρχές η διαδικασία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αναστάληκε, με αποτέλεσμα να 
ανακληθεί στη συνέχεια από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών με σκοπό την επανεξέταση του όλου 



23

   Δραστηριότητες

θέματος.
 
Η Κ.Ε.Π. αποφάσισε στις 22 Μαΐου του 2013 τον καθορισμό ως περιοχών για λούσιμο σκύλων 
της παραλίας στην τοποθεσία Λούμα στα όρια του Δήμου Αγίας Νάπας (στον χώρο όπου θα 
κατασκευαστεί η Μαρίνα), με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, καθώς και της παραλίας στην 
τοποθεσία Στερατζία, στα όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου.

Μέχρι σήμερα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με την σχετική Νομοθεσία, ώστε να 
καθοριστούν παραλίες για σκύλους, μια για κάθε επαρχία. Σημειώνεται ότι στον περί Προστασίας 
της Παραλίας Νόμο προνοείται ότι σε περίπτωση που η Τοπική Αρχή αρνείται ή παραμελεί να 
εφαρμόσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει την 
εξουσία να επιβάλει στην Τοπική Αρχή χρηματική ποινή και να απαιτήσει κατάλληλη ενέργεια μέσα 
σε τακτή προθεσμία. Παρόλα αυτά, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει επιλέξει να εξαντλήσει 
κάθε πιθανότητα εξεύρεσης κοινά αποδεκτών ρυθμίσεων. Θεωρούμε ότι το υπό αναφορά θέμα 
συζητείται εδώ και πολλά χρόνια χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα και εφαρμογή της Νομοθεσίας. 
Συνεπώς πρέπει η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, μέσω της εξουσίας που της παρέχεται από το 
Νόμο να καθορίσει άμεσα μια παραλία σε κάθε επαρχία για σκύλους, η οποία να είναι προσβάσιμη 
και να  μπορεί να τύχει χρήσης από το κοινό.

   8.3    Διακίνηση Σκύλων σε πάρκα

Κατά την άποψη μας ο κάθε Δήμος οφείλει να καθορίσει με κανονισμούς που θα εκδώσει σε ποια 
πάρκα επιτρέπεται η διακίνηση  σκύλων.  Ο κάθε Δήμος θα πρέπει  να διαθέτει ένα τουλάχιστον 
πάρκο που να επιτρέπεται η διακίνηση  σκύλων. 

    9.    Πράσινη Ανάπτυξη

Η πράσινη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται 
έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος. Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί 
τη νέα πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση, στην οποία το περιβάλλον δεν αποτελεί απλώς 
έναν τομέα, αλλά τον πυρήνα κάθε αναπτυξιακού σχεδίου του κράτους. Στηρίζεται, επίσης, 
στην πράσινη παιδεία, που προϋποθέτει περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. Για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης η Επίτροπος Περιβάλλοντος είχε αριθμό 
συναντήσεων με τους αρμόδιους Υπουργούς, με τις Εργοδοτικές οργανώσεις καθώς και με 
διάφορους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η πράσινη ανάπτυξη θα αποφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας (Greenpeace). Εκτιμάται ότι μόνο στους 
κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα 
(440.000 στα αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα 
εκατομμύριο στα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα). Οι τάσεις μάλιστα στους τομείς αυτούς είναι εντόνως 
αυξητικές. Οι πράσινες αγορές εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, 
εξοικονόμησης και διαχείρισης νερού και πράσινων μεταφορών εκτιμάται ότι έχουν σήμερα κύκλο 
εργασιών περί το €1 τρισεκατομμύριο και θα αγγίξουν τα €2 τρισεκατομμύρια έως το 2020 (Green-
peace).

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος θεωρεί ως μια μεγάλη ευκαιρία την πράσινη 
ανάπτυξη και ως μια διέξοδο από την πρωτοφανή οικονομική κρίση που υπάρχει στην 
Κύπρο. Μέχρι στιγμής, η πράσινη ανάπτυξη υπάρχει μόνο στην θεωρία στην Κύπρο. Για 
το θέμα αυτό, πρέπει να ξεφύγουμε από το λόγια και να προχωρήσουμε σε πράξεις που θα 
υλοποιήσουν την πράσινη ανάπτυξη. Η προστασία του περιβάλλοντος, αν αποτελέσει 
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προτεραιότητα τόσο στην καθημερινότητα μας (με την εξοικονόμηση ενέργειας, την 
ανακύκλωση, την πράσινη κατανάλωση κλπ) όσο και στην εφαρμογή της μέσα από την 
πολιτική του κράτους, μπορεί να αποφέρει χρήματα στην τσέπη μας, στα ταμεία του κράτους 
αλλά και νέες θέσεις εργασίας.”

   10.    Δημιουργία Πάρκων και Κήπων

Ήδη με πρωτοβουλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος τροχοδρομείται η δημιουργία Δημοτικού Κήπου 
κάκτων και παχύφυτων και πάρκου ενδημικών φυτών, που θα έχει το σχήμα της Κύπρου, όπου θα 
φυτευτούν και ενδημικά είδη των κατεχόμενων περιοχών, στην Αγία Νάπα. Στην προσπάθεια αυτή 
συμβάλλουν ο Σύνδεσμος κάκτων και παχύφυτων, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και το Τμήμα Δασών. 
Στόχος των έργων είναι η αύξηση του πρασίνου και η δημιουργία κήπων που θα προσελκύουν 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

   11.    Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου με το Γραφείο της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος έχουμε πετύχει να συνεργαστούμε με αρκετά σχολεία, Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης. Ο στόχος μας είναι να δείξουμε ότι το περιεχόμενο και οι αρχές της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης δεν μπορούν να επιτευχθούν αν την περιορίσουμε σε ένα απλό εργαλείο για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά μόνο αν την εξελίξουμε σε μια μορφή εκπαίδευσης για 
την ιδιότητα του πολίτη, την κριτική συμμετοχή και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για πράξεις 
και αποφάσεις που συνδέονται με το φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον.

Σε μια προσπάθεια εκπλήρωσης του στόχου πετύχαμε να πραγματοποιηθούν αρκετές παρουσιάσεις 
προς τους μαθητές αγγίζοντας θέματα της Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 
Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, έγινε μεγάλος αριθμός διαλέξεων σε Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που αφορούσαν θέματα όπως : Αειφόρος Σχεδιασμός και Ανάπτυξη, ΑΠΕ 
και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Καλλιέργεια και Αξιοποίηση Βοτάνων, Ενέργεια και Ατμοσφαιρική 
Ρύπανση, ορθολογιστική διαχείριση στερεών αποβλήτων, Βιοκλιματικό Κτίριο και Περιβάλλον, 
Πράσινα Επαγγέλματα, Αειφόρος Παραγωγή & Κατανάλωση/ Βιοκαλλιέργειες – Λαχανόκηπος στο 
σχολείο, Το πράσινο στη ζωή μας, Αειφόρος Παραγωγή & Κατανάλωση, Οι κεραίες Ακρωτηρίου και 
ο υδροβιότοπος.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί  60  παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Όλες οι  παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου. 
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1. Να κηρυχθεί η Κύπρος χώρα ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

Πρώτη εκστρατεία του Γραφείου ήταν η  συγκέντρωση κάτω από την ομπρέλα του, δεκαοχτώ  Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) όπου  κοινός τους στόχος ήταν να κηρυχθεί η Κύπρος χώρα 
ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς. Το αποτέλεσμα της συμφωνίας τους 
ήταν να συνυπογραφεί μια κοινή διακήρυξη η οποία μοιράστηκε και εξακολουθεί  να μοιράζεται  
στο κοινό, ζητώντας του να υπογράψει μια δήλωση με την προϋπόθεση ότι συμφωνεί. Οι ΜΚΟ 
είναι οι ακόλουθες:  ΑΚΤΗ, Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου,  Ένωση Κυπρίων Αγροτών, 
Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών,  Νέα Αγροτική Κίνηση,  Οικολογική Κίνηση, Ομοσπονδία 
Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και ποιότητα Ζωής, Παναγροτική 
Ένωση Κύπρου, Παναγροτικός Σύνδεσμο Κύπρου, Πτηνολογικός Σύνδεσμο Κύπρου, Συμβούλιο 
Γεωπόνων, Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου,  Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου, Φίλοι της 
Γης, Terra Cypria, Wake up. Το πρώτο βήμα ενημέρωσης των πολιτών έγινε την εβδομάδα που 
διοργανώθηκε η Κρατική Έκθεση  Κύπρου (4-9 Οκτωβρίου 2013). Όσες οργανώσεις στεγάστηκαν 
σε περίπτερα μοίρασαν το έντυπο της κοινής διακήρυξης  και μαζεύτηκαν υπογραφές. Το Γραφείο 
μας στεγάστηκε στο περίπτερο επτά  σε χώρο  που μας παραχωρήθηκε από την Αρχιεπισκοπή στα 
πλαίσια μιας επιπλέον συνεργασίας μας μαζί του.

Επιπλέον, στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης κατά της Monsanto  πραγματοποιήθηκε  κοινή 
εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 
2013 στο τέρμα της οδού Λήδρας.

Προγραμματίζεται επίσης μία ανάλογη κοινή εκδήλωση στις 24 Μάιου 2014.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος θεωρεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος πρέπει να προχωρήσει στο σχεδιασμό του αναγκαίου κρατικού 
σήματος που να χρησιμοποιείται στη συσκευασία των ζωικών προϊόντων που έχουν 
παραχθεί χωρίς χρήση μεταλλαγμένων ζωοτροφών γιατί το ψάρι, το κρέας, τα αυγά, και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα που καταναλώνουμε, μπορεί να προέρχονται από ζώα που 
έχουν τραφεί με μεταλλαγμένες ζωοτροφές χωρίς να το γνωρίζουμε και γιατί είναι καλό να 
προωθηθεί η οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Επίσης, στις 7 Ιουνίου 2013 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
η πρόταση νόμου που κατάθεσε το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και αφορά στην 
κήρυξη της Κύπρου σε χώρα ελεύθερη από καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυτών. 
Κατά την άποψή μας, παρά τα νομικά κωλύματα που πιθανόν να υπάρξουν από πλευράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ψήφιση αυτής της πρότασης νόμου θα δώσει στους Κύπριους 
αγρότες μεγάλο πλεονέκτημα, αφού θα μπορούν να προωθούν καλύτερα τα προϊόντα τους 
στην ευρωπαϊκή αγορά, ως  ποιοτικά ανώτερα. Η πρόταση θα επανέλθει για συζήτηση στην 
εν λόγω κοινοβουλευτική επιτροπή μόλις το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι έτοιμο να καταθέσει 
ξεκάθαρη άποψη αφού είχε ζητήσει να του δοθεί χρόνος.

2.    ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ-Διάσωση και Διατήρηση των παλιών μας ποικιλιών

Η  Επίτροπος Περιβάλλοντος στις 26 Απριλίου 2013 απέστειλε επιστολή προς την Κύπρια Επίτροπο 
κ. Αντρούλα Βασιλείου, με κοινοποίηση προς όλους τους Κύπριους Ευρωβουλευτές,   ζητώντας  τους 
να  καταψηφίσουν το νέο νομοσχέδιο για την εμπορία των σπόρων που επρόκειτο να υποβάλλει η 
DG SANCO.

Ευτυχώς, στις 11 Μαρτίου 2014 υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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η τροπολογία που κατέθεσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης, για την απόρριψη 
της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επέβαλε συνθήκες καθολικού μονοπωλίου των 
πολυεθνικών στην εμπορία των σπόρων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στις πολυεθνικές των σπόρων διασφαλίζοντας 
το δικαίωμα στη διατροφική ασφάλεια και την ελεύθερη πρόσβαση στην τροφή. Αν δεν κερδίζαμε 
αυτήν την κρίσιμη μάχη, θα ήταν πρακτικά αδύνατο για τους ευρωπαίους αγρότες να διατηρούν και 
να αναπαράγουν τους σπόρους τους. 

Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 
2013, στο Γυμνάσιο-Λύκειο  Σολέας στην Ευρύχου από το ΚΙΝΗΜΑ ΖΩΗΣ Ημερίδα με θέμα 
«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ-Διάσωση και Διατήρηση των παλιών μας ποικιλιών».

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης  εκπρόσωποι των ομάδων Αμάραντος, Ανάκυκλος, Έλλοβος, 
Κυπρίων Σπόροι,  Ουτοπία Κολλεκτίβα καθώς και εκπρόσωπος από το ΠΕΛΙΤΙ Ελλάδος  ανέλυσαν 
την προσπάθεια τους για διατήρηση των παραδοσιακών μας σπόρων και αντάλλαξαν σπόρους για 
φύτευση και πολλαπλασιασμό.

3.    Δημιουργία Αστικών Βιολογικών Λαχανόκηπων σε Σχολεία και Κοινότητες

Το πρόγραμμα βιολογικοί λαχανόκηποι στα σχολεία εφαρμόζεται σε 200 σχολεία της δημοτικής 
και μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο  σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Γραφείου της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τριών εταιρειών (χορηγών) που στηρίζουν έμπρακτα, με προσωπικό 
και υλικά, τα σχολεία στην εφαρμογή του προγράμματος.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκει την ευαισθητοποίηση και επαφή των 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γενικότερα όλης της κοινότητας με τη φύση, τη βιωματική  εκπαίδευση, 
την εισαγωγή τους στις τεχνικές καλλιέργειας του βιολογικού λαχανόκηπου και στη διαδικασία της 
γεωργικής παραγωγής με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της γης ως σημαντικού εργαλείου για 
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης το οποίο διασφαλίζει τη τοπική  αειφορία και την κοινωνική  
συνοχή της κοινότητας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση και αναπτύσσεται σε διάφορες φάσεις 
εντός του σχολείου και στην κοινότητα, με την εφαρμογή διαφόρων δραστηριοτήτων που εμπλέκουν 
το σύνολο των μελών της τοπικής κοινότητας, των επιστημόνων και όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, έτσι ώστε, η καλλιέργεια της γης (με  τη δημιουργία των λαχανόκηπών σε πρώτο στάδιο), 
πέρα από τα παιδαγωγικά της οφέλη, να αποδώσει μακροπρόθεσμα οφέλη στην κοινότητα όπως 
η διανομή των παραγόμενων λαχανικών σε άπορες οικογένειες ή στα κοινωνικά παντοπωλεία της 
κοινότητας, η παροχή γης σε ανέργους για καλλιέργεια τεμαχίων γης κ.α).

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει 70σελίδο εγχειρίδιο σε συνεργασία 
με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με όλα τα απαραίτητα στάδια και πληροφορίες που χρειάζεται 
κάποιος για να δημιουργήσει ένα ατομικό ή αστικό βιολογικό λαχανόκηπο. Συγγραφέας 
του εγχειριδίου είναι ο γεωπόνος Κρίτωνας Ονουφρίου που εργάσθηκε στο Γραφείο της 
Επιτρόπου μέσα από το πρόγραμμα της ΑΝΑΔ.
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Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι βιολογικοί λαχανόκηποι και βοτανόκηποι που δημιουργήθηκαν 
με πρωτοβουλία του Γραφείου μας και την εμπλοκή άλλων φορέων επιπλέον των 200 λαχανόκηπων 
που δημιουργήθηκαν σε σχολεία. 
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Αναστύλωση Βοτανικού Κήπου Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας Κύπρου.

4.    Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων 

Συγκεκριμένα, το Γραφείο σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο 
Εσωτερικών διοργάνωσε μέχρι στιγμής τρεις ημερίδες  ενημέρωσης του κοινού με θέμα 
την Ορθολογιστική  Διαχείριση των Απόβλητων στην Κύπρο. Η πρώτη ημερίδα έγινε την 
1η Αυγούστου 2013 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα και ήταν ανοιχτή προς όλο το κοινό. Η δεύτερη 
πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 στα Κρασοχώρια Λεμεσού και η  τελευταία έγινε στις 
3 Δεκεμβρίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου. Η τελευταία ενημερωτική ημερίδα 
απευθυνόταν στους Δήμαρχους Λεμεσού  και στις Κοινότητες Μέλη της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
Λεμεσού. Στις δύο πρώτες ημερίδες ομιλητής ήταν κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και στην τρίτη ημερίδα ο  κ. Μάριος Αλεξάνδρου εκ μέρους του Υπουργείου 
Εσωτερικών μαζί με την κα. Μερόπη Μηλιώτου Σαμαρά εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η 
προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών θα συνεχίσει και σε άλλες πόλεις και κοινότητες της Κύπρου.

Επίσης το Γραφείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος 
διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Πολιτική, Σχεδιασμό και Χωροθέτηση των 
Πράσινων Σημείων. Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 
2013 στην αίθουσα διαλέξεων του κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας στην 
Σκαρίνου. 

Εισηγητές για την υπό αναφορά ημερίδα ήταν η κα. Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος, 
ο κ. Μάριος Αλεξάνδρου εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και η Μερόπη Μηλιώτου Σαμαρά 
Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η πληροφόρηση των Βουλευτών, Δημάρχων, Προέδρων Κοινοτικών 
Συμβουλίων και Επάρχων για την ωφελιμότητα των πράσινων σημείων και σε ποιές περιοχές έχει 
οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός τους.

                                                                                              Εκστρατείες
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Η ιδέα αυτής της ημερίδας προέκυψε μετά   από πρωτοβουλία του Γραφείου μας για ενημέρωση 
και διάλογο του Δήμου Πάφου και των κατοίκων Μουττάλου που διαφωνούσαν για τη δημιουργία 
πράσινου σημείου στη γειτονιά τους. Η εκδήλωση έγινε με ομιλητή  τον κ. Μάριο Αλεξάνδρου εκ μέρους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, πλην όμως, δεν απέδωσε εξαιτίας της μη έγκαιρης διαβούλευσης –
κατά τη γνώμη μας- του Υπουργείου Εσωτερικών με τους κατοίκους.

5.    Στα μονοπάτια της Πίστης και της Φύσης του τόπου μας

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος  σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών 
Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και τον Κ.Ο.Τ, έχει δημιουργήσει ένα μικρό οδηγό με 
προτάσεις εξορμήσεων που συνδυάζουν  τη θρησκευτική μας παράδοση με το φυσικό περιβάλλον 
του τόπου μας.

Το ενημερωτικό υλικό, το οποίο δημιούργησε η Άννα Κωνσταντίνου – περιβαλλοντολόγος που 
εργάσθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου με το πρόγραμμα της ΑΝΑΔ,  διανέμεται σε κάθε ευκαιρία. 
Επίσης οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης (Οκτώβριος 2013) είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 
το περίπτερο 7 και να κουβεντιάσουν μαζί μας για το θέμα. 

6.    Πρόγραμμα Green Offices

Το Green Offices είναι ένα πιλοτικό πρωτοποριακό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτίρια 
και γραφεία. Η κατάκτηση του προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων που 
σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών 
προς το περιβάλλον προϊόντων προσωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών, την  ποιότητα 
τροφής και ποτών, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. 

Η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τη καθημερινή λειτουργία, και κυρίως η ευαισθητοποίηση του προσωπικού είναι οι πιο σημαντικοί 
παράγοντες χάρη στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η πιστοποίηση του χώρου με το οικολογικό 
σήμα Green Offices.

Το πρόγραμμα, το οποίο άρχισε από την Κύπρο, συντονίζεται από την cymepa και πραγματοποιείται 
υπό την αιγίδα του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

Ήδη το πρόγραμμα αυτό το έχει εφαρμόσει η Ελληνική Τράπεζα και είναι στη διαδικασία 
εφαρμογής του το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

7.     Ώρα της ΓΗΣ

Το Σάββατο, 29 Μαρτίου 2013 στις 8:30 μμ, εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες σε περισσότερες από 
135 χώρες σε όλο τον κόσμο ενώθηκαν για τον εορτασμό του πλανήτη κλείνοντας τα φώτα για μια 
ώρα – την «Ώρα της Γης».

Αυτή τη μια ώρα, σβήνουμε συμβολικά όλοι τα φώτα για να μεταφέρουμε σε ολόκληρη την 
ανθρωπότητα το μήνυμα της δράσης για την προστασία του πλανήτη και για να στείλουμε ένα 
μήνυμα στους παγκόσμιους ηγέτες ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για την προστασία 
της ανθρωπότητας από τις κλιματικές αλλαγές.

Η εμβληματική εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το βράδυ του Σαββάτου όπου 
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τα φώτα έσβησαν, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου 
και άλλων αξιωματούχων, υπηρεσιών,  φορέων και οργανώσεων.

Την ίδια μέρα (29 Μαρτίου 2014)  το πρωί  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, κάτω από την ομπρέλα του 
Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με συμμετοχή οργανώσεων και φορέων, όπου διεξήχθηκαν 
βιωματικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, διανομή ενημερωτικού υλικού, μουσική και 
τραγούδια.

Επίσης, στις 28 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση στο αίθριο της Βουλής των Αντιπροσώπων 
όπου παιδιά από διάφορα Δημοτικά Σχολεία παρουσίασαν  στους παραβρισκόμενους  βουλευτές 
υλικό που τα  ίδια είχαν φτιάξει για τις Κλιματικές Αλλαγές. Επιπλέον η Επιτροπή Περιβάλλοντος της 
Βουλής δέχθηκε παιδιά κατά τη διάρκεια συνεδρίας και οι βουλευτές συζήτησαν μαζί τους το θέμα 
των Κλιματικών Αλλαγών.

8.   Let’s do it Cyprus

Υπό  την αιγίδα και τον συντονισμό του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος  και σε συνεργασία 
με την ομάδα του  Let’s do it Cyprus πραγματοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 2014 η εκστρατεία 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ.

Το Let’s do it Cyprus! είναι μέρος της καμπάνιας Let’s do it World! μίας παγκόσμιας εκστρατείας 
καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Είναι 
το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα και η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών, που έχει οργανωθεί ποτέ 
στον κόσμο.

Η ιδέα για αυτή την κινητοποίηση γεννήθηκε το 2008 στην Εσθονία, όπου 50.000 εθελοντές μαζεύτηκαν 
για να καθαρίσουν 10.000 τόνους σκουπίδια που βρίσκονταν σε δρόμους, δάση, παραλίες και πόλεις 
και κατάφεραν να καθαρίσουν ολόκληρη τη χώρα τους σε μόνο πέντε ώρες. Σήμερα, στο Let’s do it 
World! συμμετέχουν πέραν των 100 χωρών, ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Στόχος της φετινής  εκστρατείας ήταν η συμμετοχή όσο περισσότερων εθελοντών γίνεται, ώστε το 
μήνυμά μας να φτάσει σε ολόκληρη την Κύπρο και να ακουστεί ηχηρό σε όλο τον κόσμο μέσω του 
Let’s Do It World!

Το «Let’s do it Cyprus!  - ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ» αποτέλεσε την  πιο μεγάλη 
περιβαλλοντική εκστρατεία που έγινε μέχρι σήμερα στην Κύπρο.

Στην φετινή εκστρατεία συμμετείχαν 9717 εθελοντές. Συμμετείχαν  119 Δήμοι και Κοινότητες και 
220 Οργανωμένα Σύνολα {28 κυνηγετικοί σύλλογοι, 23 Κυβερνητικά Τμήματα, τρία πολιτικά κόμματα 
(ΔΗΣΥ, ΕΔΕΚ, Κίνημα Οικολόγων) και 166 Περιβαλλοντικές και εθελοντικές οργανώσεις, εταιρείες 
και οργανισμοί}. Επίσης συμμετείχαν 1331 εθνοφρουροί.

Συνολικά περισυλλέγησαν 25541 Kg σύμμικτα σκουπίδια και 7000 Kg ανακυκλώσιμα από 
708  σημεία καθαρισμού.  

Η εκστρατεία θα συνεχιστεί στις 10 Μαΐου και η προσπάθεια καθαρισμού θα επικεντρωθεί στις 
θάλασσες και τις ακτές.
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   Κοινά

1. Παράπονα  Πολιτών

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχει χειριστεί με σχετική επιστολογραφία προς τα 
αρμόδια Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες, 150 παράπονα πολιτών που αφορούν κυρίως παράνομη 
εναπόθεση σκουπιδιών, παράνομη υλοτομία, κόψιμο δέντρων σε πάρκα και κατοικημένες περιοχές, 
χωροθέτηση έργων με επιπτώσεις στο περιβάλλον κ.τ.λ. Οι πολίτες ενημερώνονται για την 
ακολουθούμενη διαδικασία καθώς και για τις απαντήσεις των αρμοδίων τμημάτων που αφορούν την 
υπόθεση τους.

2.   Διαμεσολαβητικές προσπάθειες

   Προσπάθεια για μετακίνηση εργοστασίου στο Πέρα Χωρίο Νήσου

Στις 12 Μαρτίου 2013, με πρωτοβουλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο Εσωτερικών συνάντηση των εμπλεκόμενων υπουργείων στην παρουσία πέντε 
υπουργών, αρμοδίων υπηρεσιών, του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και μελών της 
Επιτροπής, της Επιτρόπου Διοικήσεως,  της ομάδας Αγώνα των επηρεαζόμενων κατοίκων Πέρα 
Χωριού Νήσου, του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέρα Χωριού Νήσου και των εργοστασίων ΒΙΟΧΡΩΜ 
και Α.Π. Γεωργιάδη, προς επίλυση της συνεχιζόμενης κατάστασης και τη λήψη άμεσων μέτρων 
αντιμετώπισης της λειτουργίας των ρυπογόνων εργοστασίων στο χωριό Πέρα Χωριού Νήσου. 

Μετά και από μικρότερες συσκέψεις επιτεύχθηκε συμφωνία για μετακίνηση εργοστασίου παραγωγής 
χλωρίνης από την κοινότητα Πέρα Χωρίου Νήσου. Συνεχίζεται η προσπάθεια και για μετακίνηση του 
2ου εργοστασίου.

o   Επίλυση του προβλήματος που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια  
       της περιοχής και τη δημόσια υγεία από τη συσσώρευση τεραστίου όγκου ελαστικών 
       στη Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Ο σωρός έχει μετακινηθεί.
o   Επίλυση,  μετά από 6 χρόνια συζήτησης, του προβλήματος της διαχείρισης των   
       οδοντιατρικών αποβλήτων .
o   Ορθολογιστική διαχείριση 22000 προϊόντων – μαϊμού που κατασχέθηκαν και  
       βρίσκονταν σε αποθήκες του Υπουργείο Εμπορίου  επί  δεκαετία.
o   Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013, σύσκεψη με το Τμήμα Περιβάλλοντος,  
       Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για συζήτηση του  
       «Ο Περί Ελέγχου της ρύπανσης της ατμόσφαιρας (τροποποιητικός νόμος) (Αρ.2)  
       Νόμος του 2013» μετά από  παράκληση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής  
       περιβάλλοντος. Το πρόβλημα έληξε με την τελική ψήφιση του νόμου.
o   Πραγματοποιήθηκε  σύσκεψη στο Δημαρχείο Παραλιμνίου στις 25 Φεβρουαρίου 2014  με 
       όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για επίλυση του θέματος Επιβίβαση και Αποβίβαση 
       επιβατών από ακτές της επαρχίας Αμμοχώστου, εκτός χώρων ελλιμενισμού. Η  
       προσπάθεια για εξεύρεση λύσης συνεχίζεται.

3. Εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος έχει θέση υπό την αιγίδα της και /η έχει χαιρετίσει παρά πολλές 
εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια και φεστιβάλ περιβαλλοντικού χαρακτήρα.  Δειγματοληπτικά 
να αναφέρω το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης στα σχολεία, το φεστιβάλ της Greendot, του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού Άστρα, του Δήμου Λακατάμειας, το Kinds go green,  την ημερίδα για τον 
γεωτουρισμό, δενδροφυτεύσεις κ.α.
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1 .    Διαφημιστικές Πινακίδες

Παρέμβαση του Γραφείου μας έγινε ώστε να τεθούν κάποια όρια στον αριθμό των  διαφημιστικών 
πινακίδων που τοποθετούνται κατά μήκος των αυτοκινητόδρομων, να γίνονται συχνότεροι έλεγχοι 
κατά πόσο οι πινακίδες αυτές είναι νόμιμες και επιπλέον να επανακαθοριστεί ο χρόνος παραμονής 
τους.

2.   Υπόγεια φρεάτια (manhole)

Σε συνάντηση που είχε η Επίτροπος Περιβάλλοντος με την Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως που έγινε στις 31 Ιουλίου 2013 συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

• Να γίνει διερεύνηση κατά πόσο στην κατασκευή νέων δρόμων, οι υπηρεσίες να τοποθετούνται 
σε υπόγειο φρεάτιο (manhole) στη μέση του υπό κατασκευή δρόμου. Σημειώνεται ότι η τακτική  
αυτή εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Σκανδιναβικές Χώρες) και έχει πολλά 
πλεονεκτήματα κατά την συντήρηση των δρόμων (μείωση κόστους συντήρησης και ταλαιπωρίας 
του κοινού αφού δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε διάνοιξη οδοστρώματος ή πεζοδρομίου κατά 
την επιδιόρθωση ζημιών).

• Να εξεταστούν από εξειδικευμένους λειτουργούς σας τα πλεονεκτήματα καθώς και τυχόν 
δυσκολίες που ενδεχομένως να προκύψουν από την προαναφερόμενη εισήγηση για τοποθέτηση 
των υπηρεσιών στο μέσο του δρόμου. Επιπλέον να ζητηθούν οι απόψεις του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου για το υπό αναφορά θέμα. 

• Η εν λόγω εισήγηση να δοκιμαστεί πιλοτικά κατά την κατασκευή της λεωφόρου Μακαρίου 
που προγραμματίζεται να γίνει σύντομα και σε συνεννόηση με τον Δήμο Λευκωσίας που είναι και 
η Αναθέτουσα Αρχή για το έργο. 

3.    Διοχέτευση λυμάτων από πλοία στη θάλασσα

Για το θέμα της διοχέτευσης λυμάτων από πλοία στην θάλασσα η Επίτροπος Περιβάλλοντος με 
επιστολές της, ενημέρωσε τους αρμοδίους ότι :

Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημιουργία σε όλα τα κυπριακά λιμάνια, 
μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια, εγκαταστάσεων παραλαβής των λυμάτων των πλοίων. Παρόλα 
ταύτα ορισμένοι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και πλοιαρίων που εκτελούν ημερήσιες θαλάσσιες 
κρουαζιέρες καθώς και αλιευτικών σκαφών αδειάζουν τις αποχετεύσεις τους στη θάλασσα.

Η οδηγία της Κομισιόν σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων 
(πετρελαιοειδή κατάλοιπα, σκουπίδια και λύματα) και καταλοίπων φορτίου, υιοθετήθηκε από την 
Κυπριακή Δημοκρατία στις 3 Οκτωβρίου του 2003. Σε αντίθεση όμως, με την σχετική Ευρωπαϊκή 
Οδηγία διαπιστώνεται ότι μόνο η ιδιωτική Μαρίνα του ξενοδοχείου Άγιος Ραφαήλ έχει εφοδιασθεί με 
μια έστω μικρή κατάλληλη κινητή μονάδα άντλησης αποβλήτων από σκάφη αναψυχής. 

Το συγκεκριμένο πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία που υπάρχει στο σύστημα που επικρατεί, 
δηλαδή στην μη ύπαρξη στους λιμενικούς χώρους ευκολιών υποδοχής αποβλήτων που να έχουν τη 
δυνατότητα περισυλλογής λυμάτων, με σοβαρό το ενδεχόμενο η Κύπρος να δεχτεί ισχυρό πρόστιμο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη συμμόρφωση με την σχετική Οδηγία.   

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, θεωρούμε το εν λόγω θέμα ως πολύ σοβαρό, καθώς η ανεξέλεγκτη 
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διοχέτευση ανθρωπίνων λυμάτων στη θάλασσα και χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία, δημιουργεί 
εστίες μόλυνσης με όλες τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τη δημόσια υγεία και τον τουρισμό. 
Σημειώνεται ότι μας έχει αναφερθεί πως υπάρχει δυσφορία και έντονη ενόχληση και από τουρίστες 
για το θέμα αυτό.

4.    Παράνομες  επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού Άμαθου 

Αναφορικά με το θέμα των παράνομων επεμβάσεων στην κοίτη του ποταμού Άμαθου η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος είχε  συνάντηση με τον Δήμαρχο Γερμασόγειας στις 30 Οκτωβρίου 2013 στα Γραφεία 
του Δήμου Γερμασόγειας, και απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, στην οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρονται τα πιο κάτω:

• Το εύρος κατάληψης του ποταμού Άμαθος φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει συρρικνωθεί 
επικίνδυνα, από διάφορες επεμβάσεις ιδιωτικών τεμαχίων προς την μεριά του ποταμού. Το 
γεγονός της αλλοίωσης της κοίτης του ποταμού εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους σε περιπτώσεις 
έντονων βροχοπτώσεων.

• Κατά μήκος του ποταμού υπάρχουν μπαζώματα με ξένα χώματα (επιχωματώσεις) σε διάφορα 
τεμάχια τα οποία αλλοιώνουν τη φυσική τοπογραφία της περιοχής καθώς και τη ροή που είχε 
μέχρι τώρα το νερό.

• Στην ζώνη προστασίας υπάρχουν διάφορα κτίσματα και υποστατικά, κάποια εξ αυτών 
εφαπτόμενα σχεδόν στην κοίτη του ποταμού. Τα υπό αναφορά κτίσματα και υποστατικά το πιο 
πιθανόν είναι να είναι παράνομα, χωρίς πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής και πιθανόν 
μέρος αυτών να είναι σε χαλίτικη περιουσία.

• Ο Δήμος Γερμασόγειας έχει ήδη ζητήσει την ετοιμασία σχεδίου για διαμόρφωση της κοίτης του 
ποταμού  Άμαθου, από την εκβολή του μέχρι τον υδατοφράκτη με τη δημιουργία πεζόδρομου, 
ποδηλατοδρόμου και γραμμικού πάρκου. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί και να 
οριοθετηθεί το πραγματικό εύρος κατάληψης της κοίτης του υπό αναφορά ποταμού, ώστε 
να αρθούν οι οποιεσδήποτε παρανομίες υπάρχουν στην περιοχή και να μπορέσει ο Δήμος 
Γερμασόγειας να προχωρήσει στους μελλοντικούς του σχεδιασμούς.

5.   Ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού της ποντίκας

Παρέμβαση από την Επίτροπο Περιβάλλοντος έγινε αναφορικά με την ανεξέλεγκτη αύξηση του 
αριθμού της ποντίκας και για τις ανεπανόρθωτες ζημίες που τα τρωκτικά αυτά προκαλούν στις 
χαρουπιές ανά το παγκύπριο. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά θέμα, μας έχει τεθεί και από τους 
πλείστους Δημάρχους και Κοινοτάρχες με τους οποίους είχαμε επαφή το τελευταίο διάστημα. 
Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο καθώς έχουν παρουσιαστεί τρωκτικά και σε οικιστικές 
περιοχές, με τους κατοίκους να είναι αναστατωμένοι. Επιπλέον ο μεγάλος αριθμός τρωκτικών, 
δημιουργεί ζημιές και σε καλλιέργειες.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος θεωρεί το εν λόγω θέμα ως σοβαρό, καθώς η ύπαρξη 
τρωκτικών, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές όπου υπάρχει έντονη ανθρώπινη παρουσία, εγκυμονεί 
σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η χαρουπιά, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 
δέντρο της Κυπριακής Υπαίθρου, κινδυνεύει άμεσα από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τρωκτικών 
αυτών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χαρουπιές να αργοπεθαίνουν.

Ως εκ τούτου με σχετική επιστολογραφία ζητήσαμε από την Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας,όπως 
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δώσει οδηγίες για εντατικοποίηση συντονισμένων και ταυτόχρονων εκστρατειών καταπολέμησης 
των τρωκτικών σε Παγκύπρια βάση, που διενεργούνται από το Τμήμα Γεωργίας.  Στις υπό αναφορά 
εκστρατείες μπορούν να συμβάλουν και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα που έχουν εκφράσει 
επιθυμία για συμμέτοχη. 

Επίσης στο νέο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να ενισχυθεί η καλλιέργεια της χαρουπιάς 
ώστε να δοθεί κίνητρο για καλλιέργεια και φροντίδα  των υφιστάμενων δέντρων καθώς τη δημιουργία 
νέων φυτειών. Επίσης μέσα από το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των φυσικών 
εχθρών της ποντίκας. Η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί την κύρια αιτία 
έξαρσης του φαινομένου.

6 . Αποβίβαση και Επιβίβαση επιβατών  σε σκάφη αναψυχής στην περιοχή Παραλιμνίου

Μετά από συνεννόηση με τον αείμνηστο Τάσο Μητσόπουλο η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
πραγματοποίησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Παραλιμνίου στην παρουσία όλων των αρμοδίων 
τμημάτων με στόχο την επίλυση του προβλήματος που παρατηρείται στην περιοχή, καθότι τα σκάφη 
αναψυχής αγκυροβολούν κοντά σε παραλίες λουομένων αφού δεν υπάρχει καθορισμένο σημείο 
από κάποια αρμόδια αρχή.
 
Κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης αναδείχθηκαν τα προβλήματα λειτουργίας της αποβάθρας 
Παραλιμνίου η οποία λειτουργεί με ευθύνη του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας χωρίς να εξυπηρετεί 
όλα τα πλοιάρια αφού όπως έχει αναφερθεί έγιναν κατασκευαστικά λάθη. 
Επίσης έχουν αναδειχθεί προβλήματα διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και ασφάλειας των 
επιβατών αφού δεν κρατείται λίστα με τα στοιχεία των επιβατών που φιλοξενούνται για μία θαλάσσια 
βόλτα στα σκάφη αναψυχής.

Κατά την άποψης μας πάραυτα ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων θα πρέπει να συγκαλέσει 
σύσκεψη για επίλυση των πολλαπλών θεμάτων που εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα του 
υπουργείου του.
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1.   Συνεργασία με το Προεδρικό

•     Η Επίτροπος Περιβάλλοντος από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της είχε μία κατ’ ιδίαν  
     συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα του Γραφείου της και επίκειται 2η  
     στις 28 Απριλίου 2014.

•    Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, τηλεφωνική και με συναντήσεις, με τον Διευθυντή  
     του Γραφείου του Προέδρου κ. Παναγιώτη Αντωνίου.

•    Υπάρχει συνεχής επικοινωνία  με όλους τους λειτουργούς για πρακτικά θέματα π.χ  
     Λογιστήριο, Ανώτερο Διοικητικό Λειτουργό κλπ.

•    Υπάρχει συμφωνία με τον Πρόεδρο για κοινοποίηση των επιστολών που αποστέλλει η 
     Επίτροπος προς τους Υπουργούς αλλά και άλλους φορείς αν το κρίνει αναγκαίο.

2.  Συνεργασία  με τη Βουλή

Η συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής είναι άψογη. Η Επίτροπος συμμετέχει 
ανελλιπώς στις συνεδριάσεις καταθέτοντας απόψεις.

Καλείται επίσης αρκετά συχνά στις Επιτροπές Εμπορίου και Γεωργίας καθώς και σε άλλες όταν οι 
Πρόεδροι των Επιτροπών με βάση την ημερήσια διάταξη κρίνουν ότι η παρουσία της Επιτρόπου θα 
είναι βοηθητική.

3.  Συνεργασία με τα Κόμματα

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, έχει αγαστή συνεργασία με όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες όλων 
των Κομμάτων. Επιπλέον πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους Προέδρους των Κομμάτων, 
πλην του Προέδρου του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, με τον οποίο προγραμματίζεται σύντομα 
συνάντηση.

4.  Συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

H Επίτροπος Περιβάλλοντος, διατηρεί καλή συνεργασία με τους λειτουργούς των ΜΜΕ. Αποστέλλει 
ανακοινώσεις τύπου κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα, δίνει συνεντεύξεις, συμμετέχει σε εκπομπές, 
είναι στη διάθεση των δημοσιογράφων για παροχή ενημερωτικού υλικού και χρησιμοποιεί ως μέσα 
ενημέρωσης των πολιτών την ιστοσελίδα του Γραφείου, το facebook και το twitter.

5.  Συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις

Η συνεργασία με την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, Επαγγελματικούς Συνδέσμους, Εθελοντικές Οργανώσεις και 
πολίτες βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα συνεργασίας και η Επίτροπος είναι πάντα στη διάθεση τους 
για ανταλλαγή απόψεων και κοινές δράσεις.

6.  Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μέσα στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας για προώθηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
συνεργασίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και  το  Γραφείο Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και άλλη συνεργασία 
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ως εκ τούτου προχώρησαν την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014, στις 16:30, στο Κτήριο της Πρυτανείας 
του Πανεπιστημίου (Αίθουσα Συνεδριάσεων, ισόγειο Κτηρίου) στην υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας.

Επίσης, επίκειται η υπογραφή μνημονίου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο  Νεάπολις 
και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Μέχρι στιγμής έγιναν επισκέψεις και κοινές δράσεις με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου.

7.   Συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και άλλες  
      Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.

Έχουν γίνει συναντήσεις με τις πλείστες περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις καθώς και με την 
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου. Σε όλες τις εκστρατείες τις οποίες συντονίζει 
το Γραφείο μας καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και είμαστε πάντα στη διάθεση τους για διάλογο 
και στήριξη των αιτημάτων και δράσεων τους.

9.  Συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών – Δημιουργία Γραμμής του Πολίτη για 
      θέματα Περιβάλλοντος και Γραμμής Άμεσης Δράσης.

Το Γραφείο μας είναι ανοιχτό στους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα για παράπονα, απόψεις, 
εισηγήσεις και απορίες. Δεχόμαστε αρκετές επισκέψεις και πάρα πολλά τηλεφωνήματα.

Επισημαίνουμε την ανάγκη δημιουργίας τηλεφωνικής γραμμής του πολίτη για θέματα 
περιβάλλοντος. Λόγω της πολυτεμαχισμού του τομέα του περιβάλλοντος  από τη μία και του 
οριζόντιου χαρακτήρα του από την άλλη, ο πολίτης πρέπει να κάνει αρκετά τηλεφωνήματα για 
να ενημερωθεί ποια είναι η αρμόδια αρχή για το θέμα που τον απασχολεί. Χρειάζεται μία γραμμή 
ενημέρωσης και καθοδήγησης.

Επίσης χρειάζεται μία γραμμή 24ώρου βάσεως όπου να μπορεί ο πολίτης να καταγγέλλει 
άμεσα, θέματα ρύπανσης (π.χ είναι μάρτυρας Σάββατο βράδυ παράνομης απόρριψης αποβλήτων 
ή είδε μια πετρελαιοκηλίδα στη θάλασσα κλπ) ώστε η ενημέρωση να φθάνει έγκαιρα στο αρμόδιο 
τμήμα. Σε πολλές περιπτώσεις η ζημιές μπορεί να περιορισθούν αν υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση 
από τους αρμόδιους λειτουργούς.

10. Συμμετοχή σε Συμβούλια

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενεργειακού Γραφείο 
Κυπριών πολιτών και στο Συμβούλιο για την Εταιρική ευθύνη.

11. Συναντήσεις  με τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τις Τοπικές Αρχές

Κατά τη διάρκεια του 1ου έτους από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτρόπου έχουν 

   Αντί Επιλόγου

πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλους τους Υπουργούς πλην του 
Υπουργού Δικαιοσύνης που εκκρεμεί, όλα τα αρμόδια τμήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, 
τους υπόλοιπους Επιτρόπους, όλους τους Δημάρχους, όλους τους Έπαρχους, όλες τις Αναπτυξιακές 
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   Αντί Επιλόγου

εταιρείες, πολλές κοινότητες, την CYTA και την ΑΗΚ. 

Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης 
λόγω του ολιστικού χαρακτήρα τους και της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων χρειάζονται συνεχή 
συντονισμό μεταξύ υπουργείων και τμημάτων γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στον βαθμό που 
θα έπρεπε με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τη διγλωσσία και τις χρονικές καθυστερήσεις 
που ταλαιπωρούν τους απλούς πολίτες, επιχειρηματίες και αρχές και βάζουν την Κύπρο μπροστά 
στον κίνδυνο να υποστεί παρατηρήσεις από την ΕΕ.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω ότι χρειάζεται να ορισθεί άτομο ή υπηρεσία που 
να παρακολουθεί συνεχώς σε πιο βαθμό υλοποιούνται οι Ευρωπαϊκοί μας στόχοι και 
υποχρεώσεις για τα θέματα περιβάλλοντος και που υπάρχουν κίνδυνοι επιβολής προστίμου ώστε 
η Κυβέρνηση (Πρόεδρος και Υπουργικό Συμβούλιο) να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη συνολική 
εικόνα.

Επίσης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Κύπρου όπως προκύπτουν από τις 
Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό η εμπλοκή του πολίτη και των τοπικών 
αρχών ως συντονιστικού φορέα ή φορέα υλοποίησης. Η πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση με τη 
δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στο διαδίκτυο δεν είναι αρκετή. Οι πολίτες θα πρέπει 
να καλούνται με όλα τα μέσα ώστε να ενημερώνονται και να είναι συμμέτοχοι στις αποφάσεις, να 
τις ενστερνίζονται και  να τις υποστηρίζουν. Η σωστή υλοποίηση των δημόσιων διαβουλεύσεων 
καθώς και η πιο εξωστρεφής συμπεριφορά του δημόσιου τομέα (π.χ με τη συχνή διοργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων με τους πολίτες στο Δήμο και/η την κοινότητα τους) θα βοηθήσει τα 
μέγιστα στη μείωση αντιδράσεων για έργα κοινής ωφελείας και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του 
πολίτη προς το κράτος.

Επιπλέον χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και παιδεία ακόμα και για απλά θέματα (π.χ να 
μην πετά κάποιος σκουπίδια από το αυτοκίνητο ή αποτσίγαρα, να μην πετά σκουπίδια στην ύπαιθρο 
και να μαζεύει τις ακαθαρσίες του σκύλου του από το πεζοδρόμιο) και αυστηρότερη εφαρμογή των 
νόμων.

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος εργάζεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων του για όλα 
τα θέματα για τα οποία γίνεται αναφορά στην παρούσα έκθεση και παραμένει στη διάθεση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για ότι επιπλέον ανατεθεί ως καθήκον ή αρμοδιότητα στην Επίτροπο 
Περιβάλλοντος.
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   Φωτογραφείες

26 Μαίου 2013: Υπο την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε το
Οικολογικό Φεστιβάλ Δήμου Λακατάμιας.

25 Μαίου 2013: Η Επίτροπος Περιβάλλοντος στο Φεστιβάλ της Green Dot.
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                                                                                     Φωτογραφείες

15 Αυγούστου 2013:  Συνάντηση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με επιβαίνοντες στο Πλοίο της 
Ειρήνης το οποίο μετέφερε περισσότερους από 800 υποστηρικτές του πυρηνικού αφοπλισμού, 
ανάμεσα τους και οκτώ επιζήσαντες της πρώτης πυρηνικής επίθεσης στην ιστορία, στις πόλεις 
Χιροσίμα και Ναγκασάκι.

1 Αυγούστου 2013: To Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα 
«Διαχείριση των Απόβλητων στην Κύπρο, Μια Πρόταση - Λύση στο πρόβλημα». 
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   Φωτογραφείες

14 & 15 Σεπτεμβρίου 2013: Yπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο 
Πλατρών και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Τροόδους, σε συνεργασία με το Εμπορικό 
Τμήμα της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Κύπρο και το Ίδρυμα Mawared of Sustainable 
Development, Συνέδριο «Δημιουργικού Γεω-Τουρισμού».Το συνέδριο τίμησε με την παρουσία 
της η Υπουργός Περιβάλλοντος της Αιγύπτου κα. Laila IKandar.

23 Νοεμβρίου 2013: Yπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντοςπραγματοποιήθηκε 
Ημερίδα με θέμα «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ- Διάσωση και Διατήρησητων παλιών μας 
ποικιλιών», στο Γυμνάσιο-Λύκειο Σολέας στην Ευρύχου σε συνεργασία με το ΚΙΝΗΜΑ 
ΖΩΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. 
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                                                                                     Φωτογραφείες

29 Ιανουαρίου 2014: Η Επίτροπος Περιβάλλοντος παρευρέθηκε στην ενημερωτική 
συνάντηση που διοργανώθηκε από τις Κοινότητες της περιοχής Βασιλικού για την 
παρουσίαση της μελέτης του Χωροστατικού Σχεδίου Ανάπτυξης Master Plan που αφορά 
την περιοχή. 

24 Νοεμβρίου 2013: Δεντροφύτευση στο 
Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης - 

Ορεινής Λάρνακας.

3 Δεκεμβρίου 2013: Με πρωτοβουλία της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τη συνεργασία 
του Τμήματος Περιβάλλοντος και του 
Υπουργείου Εσωτερικώνπραγματοποιήθηκε 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Αθανασίου 
σύσκεψη για την Ορθολογιστική Διαχείριση των 
Στερεών Αποβλητών. 
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   Φωτογραφείες

9 Φεβρουαρίου 2014: Δενδροφύτευση και Εγκατάσταση Βιολογικού 
Λαχανόκηπουστον Δήμο Γερίου με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου και 

Δημοτών, του Κινήματος Οικολόγων και του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

23 Φεβρουαρίου 2014: Δεντροφύτευση στην 
Πάχνα

26 Φεβρουαρίου 2014: Επίσημη υπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Η 
υπογραφή του πρωτοκόλλου αποτελεί την 
επίσημη θεσμοθέτηση της ήδη υπάρχουσας 
συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών. 
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                                                                                     Φωτογραφείες

9 Μαρτίου 2014: Δενδροφύτευση στη Βάσα Κοιλανίου 

26 Μαρτίου 2014: H Επίτροπος Περιβάλλοντος παρευρέθηκε στην πανδημοτική συγκέντρωση 
που στο Δημαρχείο Παραλιμνίου με θέμα τη ανάκληση της απαλλοτρίωσης της γης στη λίμνη. 
Παραλιμνίου. 
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   Φωτογραφείες

28 Μαρτίου 2014: Στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης για την ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ και με 
πρωτοβουλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Παιδιά Δημοτικών Σχολείων συζήτησαν με 
τους Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την Κλιματική Αλλαγή 
και παρουσιάσαν τις εργασίες τους στο αίθριο της Βουλής.

29 Μαρτίου 2014: Στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης για την «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ»πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στο πάρκο δίπλα από το Προεδρικό, περιβαλλοντικό 
πανηγύρι για την Κλιματική Αλλαγή με συμμετοχή οργανώσεων και φορέων. 
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                                                                                     Φωτογραφείες

29 Μαρτίου 2014: Εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος στο Προεδρικό Μέγαρο για την «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» στην παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
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6 Απριλίου 2014:  Aπό το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και την Ομάδα Let’s 
do it Cyprus πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη περιβαλλοντική Εκστρατείαπου έγινε μέχρι 
σήμερα στην Κύπρο. Στην εκστρατεία Let’s do it Cyprus! -ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ συμμετείχαν 9717 εθελοντές και έχουν περισυλλεγεί 25541 Kg σύμμικτα 
σκουπίδια και 7000 Kg ανακυκλώσιμα από 708 σημεία καθαρισμού. 

                                                                                     Φωτογραφείες
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   Φωτογραφείες
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