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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.

Εισαγωγή
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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.

Μετακόμιση και Στελέχωση Γραφείου

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

Μετά τη μετακόμιση, μερίμνησε για την  στελέχωση του Γραφείου, μέσω αποσπάσεων 
υφιστάμενου προσωπικού.

Το Γραφείο λειτουργεί  με μία Γραμματέα, με ένα Λειτουργό με εξειδίκευση σε 
θέματα περιβάλλοντος για τρεις μέρες την βδομάδα και με δύο λειτουργούς από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όπου εργάζονται στο Γραφείο δύο και τρείς μέρες αντίστοιχα 
εβδομαδιαίως.

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

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. 

Εισαγωγή
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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.

Τα 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 Green 
Dot Κύπρου 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 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 
υλικών 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 

Δραστηριότητες
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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 οποία 
κατά την άποψη μας δεν είναι επαρκής. 

Βέβαια 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 επαφές και τις δράσεις δύο ετών, 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 επιθυμούν να ασχοληθούν με 
τον τομέα της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων.  Επιπλέον πρέπει 
να δοθούν κίνητρα στους πολίτες που κάνουν ανακύκλωση, είτε ένα μικρό αντίτιμο όταν 
παίρνουν υλικά για ανακύκλωση, είτε να εφαρμοσθεί το πληρώνω όσο πετάω ή και τα δύο. 

Πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι ετήσιοι ποσοστιαίοι στόχοι μείωσης των παραγόμενων 
ποσοτήτων αποβλήτων, καθώς και τρόποι (συγκεκριμένες δράσεις) με τους οποίους 
αυτοί αναμένεται να επιτευχθούν. Επίσης, πρέπει το Τμήμα Περιβάλλοντος να εκπονήσει 
εναλλακτικό σχεδιασμό, σε περίπτωση που οι εκτιμήσεις για ετήσια ποσοστιαία μείωση 
των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων δεν επιτευχθούν, ώστε να μην βρεθεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία αντιμέτωπη με νέα καταδίκη και επιβολή προστίμου ή να οδηγηθεί 
σε αδιέξοδο και να εγκλωβιστεί σε δαπανηρές λύσεις. Το οτιδήποτε προτείνεται σε σχέση 
με τη διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και να μην 
χρήζει αμφισβήτησης. 

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

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων για σκοπούς συντονισμού και ελέγχου

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

Μετά από πολλές προσπάθειες και παραινέσεις το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική 
του απόφαση, εκχώρησε τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών που έχουν να 
κάνουν με τη διαχείριση των αποβλήτων στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η εν λόγω μεταφορά αρμοδιοτήτων πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατό και με ομαλό τρόπο, ώστε να μην δημιουργηθούν περαιτέρω 
προβλήματα.  

Δραστηριότητες
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• Δράσεις Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος για τη Διαχείριση Αποβλήτων

H Επίτροπος Περιβάλλοντος για το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων είχε συναντήσεις 
με τα Υπουργεία Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, με 
υπηρεσίες και τοπικές αρχές, συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Eπιτροπής Περιβάλλοντος 
της Βουλής, σε συσκέψεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος και σε συσκέψεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Συμμετείχε και/η διοργάνωσε αριθμό παρουσιάσεων και εκδηλώσεων για την 
κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την πράσινη κατανάλωση.

Επίσης, είχε 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. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για το 
θέμα αυτό και το Τμήμα Περιβάλλοντος ξεκίνησε τις διαδικασίες για την ενσωμάτωση της 
στην Εθνική Νομοθεσία η οποία αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής το Δεκέμβριο 
του 2015, αφού προηγηθεί Δημόσια διαβούλευση και Νομοτεχνική επεξεργασία.  

Επιπλέον, έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας όπου συζητήθηκαν τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα του προγράμματος  «Πράσινα Στρατόπεδα» το οποίο περιλαμβάνει 
εκπαίδευση των στρατιωτών σε θέματα περιβάλλοντος και εφαρμογή προγραμμάτων 
ανακύκλωσης. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος εξασφάλισε τρεις υποτροφίες για περιβαλλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές 
οι οποίες θα δοθούν σε  αξιωματικούς, στελέχη της Εθνικής Φρουράς.

Επίσης το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχει προβεί σε αριθμό παρεμβάσεων προς 
όλους του Αρμοδίους για παρατυπίες που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την επεξεργασία 
και διάθεση ιατρικών αποβλήτων.

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.

Όσον αφορά το θέμα της συλλογής και ασφαλούς διαχείρισης των φαρμάκων από τα 
νοικοκυριά και νοουμένου ότι  στην Κύπρο δεν υπάρχει σύστημα με αποτέλεσμα πολλά 
από τα ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι να 
καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, 
η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της  ζήτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος να  
επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση. Πρότεινε επίσης την εφαρμογή ενός προγράμματος 
ανάλογου με αυτό που εφάρμοσε η Ελλάδα το 2012 και ονομαζόταν χάπι-end  όπου οι 
πολίτες καλούνταν να πάρουν τα ληγμένα φάρμακα τους στο φαρμακείο της γειτονίας. 
Μετά από τη συλλογή, τα φάρμακα  αποστέλλονται στο εξωτερικό για αδρανοποίηση και 
καύση.  

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. Σημειώνεται ότι εντός του 2015 αναμένεται να ολοκληρωθούν 
οι εργασίες αποκατάστασης των χωματερών για τις επαρχίες Λάρνακας - Αμμοχώστου και 
Πάφου.
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• Διαχειριστικός έλεγχος των συστημάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης 
αποβλήτων που εδρεύουν στην Κύπρο

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος σε συνάντηση της με τον Γενικό Ελεγκτή Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2014, 
καθώς και με επιστολή της η οποία στάλθηκε αυθημερόν, έχει ζητήσει από τον Γενικό 
Ελεγκτή τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου των συστημάτων ανακύκλωσης και 
διαχείρισης αποβλήτων που εδρεύουν στην Κύπρο.

H Επίτροπος Περιβάλλοντος  έχει ζητήσει τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου μετά 
από παράπονα πολιτών, επαγγελματικών συνδέσμων και τοπικών αρχών δηλώνοντας 
ότι το Γραφείο της παραμένει στη διάθεση του Γενικού Ελεγκτή για οποιαδήποτε βοήθεια 
χρειαστεί κατά τη διάρκεια της διενέργειας των υπό αναφορά Ελέγχων. Ο εν λόγω 
διαχειριστικός έλεγχος έχει ήδη αρχίσει από το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

2. Κλιματικές Αλλαγές 

Οι κλιματικές αλλαγές είναι αυτή τη στιγμή ο πιο μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα. Το έτος 2014 έχει επίσημα επισημανθεί ως το πλέον θερμό έτος από τα 
τέλη του 19ου αιώνα. Το 2013 έχει διαρρεύσει στην ατμόσφαιρα ο μεγαλύτερος όγκος 
διοξειδίου του άνθρακα, με την επιτροπή του Global Carbon Project να τους υπολογίζει 
στους 39,6 δισεκατομμύρια τόνους.

Η διακυβερνητική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) που 
παρακολουθεί το φαινόμενο από το 1988 έχει εκδώσει την 5η έκθεση της τον Σεπτέμβριο 
του 2014 και αναφέρει ότι ο πλανήτης μας έχει να δει τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις 
θερμοκηπιακών αερίων (διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και νιτρικού οξέως) τα τελευταία 
800.000 χρόνια, με τον ανθρώπινο παράγοντα να ευθύνεται ασυζητητί για το 90-95% της 
αύξησης αυτής. Η επιτροπή προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα μετριασμού 
των παραγόντων που συντείνουν στις κλιματικές αλλαγές, τότε θα αυξηθεί ο μέσος όρος 
της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο από 3.7 - 4.8 °C μέχρι και το 2100, σε σχέση 
με τα προ-βιομηχανικής εποχής επίπεδα. Η επιτροπή τονίζει πως αυτός θα είναι ο μέσος 
όρος της αύξησης, που σημαίνει πως σε κάποιες περιοχές θα αυξηθεί κατά 2,5°C αλλά σε 
άλλες κατά 7,8°C. Τα σενάρια είναι δυσάρεστα και φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τις 
εξελίξεις παγκόσμια. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 έθεσε συγκεκριμένους στόχους που αφορούν τον  μετριασμό 
των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών μέσω του πακέτου διαρθρωτικών αλλαγών μέχρι 
και το 2020. 

Μέχρι και το 2020 στοχεύεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% 
(ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 
1990, την εξασφάλιση της παραγωγής του 20% της αναγκαίας ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.  Οι στόχοι αυτοί αφορούν το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά έχουν θεσπιστεί και συγκεκριμένοι στόχοι για κάθε 
κράτος μέλος.

 Δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δεσμευτεί σε πολύ πιο χαμηλούς στόχους από 
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αυτούς που έχει θέσει συνολικά η ΕΕ. Βάση των αποφάσεων που λήφθηκαν τον Απρίλιο 
του 2014, η Κύπρος δεσμεύτηκε να μειώσει μόνο κατά 5% την παραγωγή ρύπων (σε σχέση 
με αυτούς που παρήχθησαν το 2005), την εισαγωγή ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο μόνο 
κατά 13% και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης μόνο κατά 2,3%.

Με βάση ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2014, «οι πολιτικές 
για το κλίμα και την ενέργεια που προκύπτουν από την στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
δεν αποτελούν μόνο οδηγό για τη μεγαλύτερη βιωσιμότητα του ενεργειακού τομέα, 
αλλά μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας πιο ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές ενέργειας για 
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού, μειώνοντας το κόστος των εισαγωγών ενέργειας, ευνοώντας την εμφάνιση 
νέων πράσινων και καινοτόμων τομέων και αυξάνοντας τις πράσινες θέσεις εργασίας σε 
τομείς σχετικούς με την ενέργεια. Εκτιμάται ότι οι στόχοι 20/20/20 έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη διατήρηση της απασχόλησης άνω των 4,2 εκατομμυρίων ανθρώπων σε διάφορες 
οικολογικές βιομηχανίες, με συνεχή αύξηση κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Προς υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα ευρωπαϊκά κράτη με την επικύρωση 
της Συνθήκης του Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει το σύστημα εμπορίας 
των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για να επιτευχθεί η μείωσή τους με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
ενέργειας και της βιομηχανίας συμμετέχουν υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα ανταλλαγής 
δικαιωμάτων.

Κατά την άποψη μας ο περί Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής 
Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2011 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε όχι μόνο το 50% 
αλλά το 100% των εισπράξεων από το σύστημα εμπορίας των ρύπων να διατίθεται για 
τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, και  για να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 
Ταμείου Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

• Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής 
Αλλαγής στην Κύπρο.

Στις 27 Μαρτίου 2014 στα πλαίσια συνεδρίου παρουσιάστηκε η  Εθνική Στρατηγική για την 
Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Κύπρο.

Στα πλαίσια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι, παρόλο που η Κύπρος, λόγω μεγέθους, 
δεν μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αναχαίτιση του φαινομένου μέσω της μείωσης 
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, επηρεάζεται ήδη δυσμενώς από το φαινόμενο λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης, και συνεπώς επιβάλλεται ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αρνητικές 
συνέπειες, αφού επηρεάζεται αρνητικά σε ένα φάσμα τομέων, από τη γεωργία και τα 
διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού, μέχρι τον  τουρισμό και την υγεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες, κατά την άποψη μου  τα 
μέτρα για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να ιεραρχηθούν σε σχέση με 
το κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη τους και την ευκολία εφαρμογής τους. Τα μέτρα με 
χαμηλό κόστος και σημαντική εισφορά στην προσαρμογή θα πρέπει να προωθηθούν το 
συντομότερο.

Το συνέδριο εισηγήθηκε επίσης τη θεσμοθέτηση της εθνικής στρατηγικής και την υιοθέτηση 
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αποτελεσματικών μέτρων και δράσεων, που προτείνονται σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος στην ιστοσελίδα του αναφέρει, ότι «αναγνωρίζοντας το κενό το 
οποίο υπάρχει στην εφαρμογή μέτρων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και με 
αφορμή την ανάγκη την οποία προκύπτει από την Απόφαση 406/2009/ΕΚ, για υλοποίηση 
μέτρων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για επίτευξη του στόχου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  έχει αρχίσει η ετοιμασία νόμου πλαισίου για την κλιματική 
αλλαγή με σκοπό να αντιμετωπιστούν και ρυθμιστούν νομικά όλα τα θέματα τα οποία 
αφορούν την κλιματική αλλαγή, δηλαδή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
(μέτρα μετριασμού), αλλά και η προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή». Η πρώτη 
δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2011, όπου παρουσιάστηκε η 
προτεινόμενη δομή του νόμου. 

Η Στρατηγική για την Προσαρμογή στις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην 
Κύπρο πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα. 

Θα πρέπει πιστεύουμε να αρχίσει η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για να τεθούν 
εθνικοί στόχοι για μείωση της εκπομπής ρύπων για το διάστημα μέχρι το 2020. 

Πέραν αυτού θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη της ψήφισης ενός Νόμου Πλαίσιο για 
την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή. Ο νόμος αυτός αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα 
μας αφού θα αποτελέσει ομπρέλα για εφαρμογή και συντονισμό  όλων των στρατηγικών,  
δράσεων και πολιτικών που σχετίζονται με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων ό νόμος πλαίσιο θα 
νοικοκυρέψει τα του οίκου μας, αφού  θα καθορίζει πιο είναι το Αρμόδιο Υπουργείο (το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), το οποίο με τη βοήθεια 
συμβουλίου στο οποίο θα συμμετέχουν άλλες σχετικές υπηρεσίες  θα έχει την ευθύνη της 
εφαρμογής του νόμου.

3. Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η οδηγία 2012/27/ΕΕ στοχεύει στο να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας 20% μέχρι το 2020, σε επίπεδο Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό θέτει το 
πλαίσιο για εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς μέχρι το 2020 (τόσο στην τελική 
χρήση όσο και στην πρωτογενή κατανάλωση) θέτοντας υποχρέωση στα κράτη μέλη για 
λήψη υποχρεωτικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και για θέσπιση ενδεικτικών 
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας για το 2020. 

Μια από τις σημαντικότερες πρόνοιες της οδηγίας είναι η υποχρέωση για ετήσια 
ανακαίνιση (αρχής γενομένης από το 2014 μέχρι το 2020) 3% του εμβαδού ψυχομένων 
και θερμαινόμενων ιδιόκτητων Δημοσίων κτηρίων που χρησιμοποιούνται από την 
Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να ικανοποιούν τις εθνικές ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. 

Η Κύπρος μέσω του 2ου Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης που υποβλήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2011 έχει θεσπίσει ενδεικτικό στόχο για εξοικονόμηση 
14,3% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μεταξύ των ετών 2010-2020 και εθνικό 
ενδεικτικό στόχο εξοικονόμησης 10% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2016. 
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Στην Κύπρο τα κτήρια ευθύνονται για το 30% της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου 
η επιτυχής εφαρμογή της Οδηγία 2010/31/ΕΕ είναι μεγάλης σημασίας για την επίτευξη 
του ενδεικτικού στόχου για εξοικονόμηση 14,3% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας 
μεταξύ των ετών 2010-2020, αλλά και για επίτευξη του υποχρεωτικού στόχου για 13% 
συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020. 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
το Τμήμα Ελέγχου, την Υπηρεσία Ενέργειας και το Ε.Τ.Ε.Κ. έχουν συγκροτήσει Ομάδα 
Εργασίας η οποία χειρίζεται και προωθεί τις διάφορες δράσεις που αφορούν την Ενεργειακή 
Απόδοση των Δημοσίων Κτηρίων, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ετησίως του 3% 
του συνολικού εμβαδού των ψυχομένων και θερμαινόμενων κτηρίων (ωφέλιμο εμβαδό) 
που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, όπως απαιτείται 
από το άρθρο 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση.

Με βάση στοιχεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων το κτηριακό απόθεμα ανέρχεται σε 
149 Δημόσια Κτήρια που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια 
Διοίκηση, συνολικού εμβαδού περίπου 830.000 τ.μ. Το συνολικό εμβαδό των κτηρίων που 
δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανέρχεται περίπου στις 
600.000 τ.μ. δηλαδή ποσοστό περίπου 72%. 

Με βάση την Οδηγία 2012/27/ΕΕ κάθε χρόνο θα πρέπει να αναβαθμίζονται ενεργειακά 
περίπου 18.000 τ.μ. Συνολικά για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να αναβαθμιστούν 
ενεργειακά 126.000 τ.μ. ενώ το συνολικό κόστος με σημερινές τιμές υπολογίζεται περίπου 
στα 18 εκατομμύρια ευρώ. 

Μέρος της υποχρέωσης αυτής θα υλοποιηθεί μέσω του  Στρατηγικού Έργου με την 
ονομασία «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» που έχει ως στόχο την υλοποίηση πραγματικών επιδεικτικών 
έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), σε 
κτήρια, χώρους και εγκαταστάσεις του δημοσίου τομέα. Το Έργο έχει διάρκεια 2 έτη και 
συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ και εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής 
συνεργασίας « Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» το οποίο χρηματοδοτείται από κοινοτικούς 
Πόρους (ΕΤΠΑ 80%) και εθνικούς πόρους (20%).

Η αξιοποίηση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
αποσκοπεί κυρίως σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων κτηρίων 
της χώρας (επιχειρήσεις, δημόσια κτήρια, κατοικίες), με συνεπακόλουθα οφέλη στην 
κινητοποίηση επενδύσεων στον τομέα της κτηριακής βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην εξοικονόμηση οικονομικών και 
ενεργειακών πόρων. 

Σημειώνουμε ότι το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης κτηρίων που ανήκουν και 
χρησιμοποιούνται από την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση μετά από αίτημα της Επιτρόπου.

• 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 
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Οικοδομών και Τεχνικών Έργων.

Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση 100 χιλιάδων κατοικιών, η οποία στάλθηκε γραπτώς 
τον Ιανουαρίου 2014 σε όλους τους Αρμοδίους Φορείς και ακολούθως παρουσιάστηκε σε 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 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.

Η πρόταση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει απάντησης και αξιοποίησης από την Πολιτεία 
ως εκ τούτου κρίναμε σκόπιμη την επαναφορά της γιατί πιστεύουμε στην χρησιμότητα της  
στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης. 

• Δράσεις Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 

Σε αυτό το σημείο καταθέτουμε τη στήριξη μας στην πρόταση του Ενεργειακού Γραφείου 
Κυπρίων Πολιτών που μας έχει αποσταλεί και στην οποία προτείνεται η ετοιμασία και 
υλοποίηση στρατηγικής ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκπαίδευσης  η οποία θα 
επικεντρώνεται στους στόχους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού και η οποία θα έχει συγκεκριμένες ομάδες στόχους και σαφή χρονοδιαγράμματα. 

Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής θα μπορεί να προσδιοριστεί με ποσοτικοποιημένους 
δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα 
μπορούν να προσμετρηθούν και να συμπεριληφθούν στο Αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Ομάδες στόχοι μπορεί να είναι το ευρύ κοινό, το 
Δημόσιο, οι καταναλωτές, οι Τοπικές Αρχές και οι επαγγελματίες στον τομέα της ενέργειας.

 Δράσεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην στρατηγική είναι:

1. Ενημερωτικές διαλέξεις στο κοινό για το σχέδιο χορηγιών Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω.

2.  Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 
κατοικίες.

3. Σχεδιασμός ενημερωτικών φυλλαδίων για πρόνοιες κανονισμών και νομοθεσιών 
που θα           απευθύνονται σε ομάδες στόχους.

4. Σχεδιασμός ενημερωτικών φυλλαδίων και εγχειριδίων για την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5. Σχεδιασμός εγχειριδίων εξοικονόμησης ενέργειας για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και την τοπική αυτοδιοίκηση.

6. Δημιουργία ενημερωτικών ραδιοφωνικών μηνυμάτων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και τα σχέδια χορηγιών.

7. Δημιουργία ενημερωτικών τηλεοπτικών μηνυμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή/και τα σχέδια χορηγιών.

8. Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για την ενέργεια σε σχολεία.

9. Διοργάνωση ετησίως «Ημέρας Ενέργειας» στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
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Βιώσιμης Ενέργειας.

• Σχέδια Χορηγιών «Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω»

Προτείνεται επίσης η επιλογή αιτήσεων από τα Σχέδια Χορηγιών Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω 
για επιχειρήσεις και για κατοικίες για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων με σκοπό 
να εκτιμηθεί ο πραγματικός αντίκτυπος του Σχεδίου με δείκτες όπως η πραγματική 
εξοικονόμηση ενέργειας σε kWh/m2/έτος και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
σε kg CO2/m2/έτος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μπορούν να αξιοποιηθούν για την 
αξιολόγηση, τη βελτίωση ή τον επαναπροσδιορισμό του Σχεδίου Χορηγιών.

• Σχέδιο Χορηγιών από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε

Κατά την άποψη μας ήλθε η στιγμή για εκπόνηση μελέτης με στόχο την αξιολόγηση του 
αντίκτυπου του Σχεδίου Χορηγιών από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε από το πρώτο χρόνο 
λειτουργίας μέχρι το 2014 για να υπολογιστεί ο ενεργειακός, περιβαλλοντικός, οικονομικός 
και κοινωνικός αντίκτυπος. Θα πρέπει να προσμετρηθεί ποσοτικά η εξοικονόμηση  
ενέργειας, η μείωση εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου, η δημιουργία έμμεσων ή άμεσων 
νέων θέσεων εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε νοικοκυριά στην 
Κύπρο κ.α. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα βοηθήσουν στην ρεαλιστική και βάση δεικτών 
αξιολόγηση του σχεδίου καθώς και στη μελλοντική βελτίωση του.

• Τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας στα κτήρια των 
Τοπικών Αρχών και στον οδικό φωτισμό

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας αποτελούν πράσινη εναλλακτική λύση 
στους οικονομικά ασύμφορους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου και φθορισμού.

Με τους λαμπτήρες εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας αποφεύγεται η συχνή αντικατάστασή 
τους αφού ο χρόνος λειτουργίας τους ξεπερνά τα 25 χρόνια (μέσος όρος λειτουργίας 8 
ώρες την ημέρα) ενώ η  ποιότητα του φωτισμού είναι παρόμοια με αυτή των συμβατικών 
λαμπτήρων. Όλοι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλογόνου και φθορισμού, μπορούν 
να αντικατασταθούν εύκολα ακόμη και σε παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
Πλεονεκτήματα των λαμπτήρων εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη απόδοση. 

2. Πολύ μεγαλύτερος χρόνο λειτουργίας.

3. Δεν θερμαίνονται όπως οι συμβατικοί λαμπτήρες.

4. Αποδίδουν μέγιστη φωτεινότητα αμέσως. 

5. Πολύ εύκολη αντικατάσταση. 

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος για 2η χρονιά συνέχισε την προσπάθεια για υιοθέτηση 
της πολιτικής «pay as you save» από τις Τοπικές Αρχές. Με ικανοποίηση  αρχίσαμε να 
καταγράφουμε το έμπρακτο ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφού αρκετοί Δήμοι  
και Κοινότητες προχωρούν σε σταδιακή αντικατάσταση των λαμπτήρων των κτηρίων τους 
και/η των πάρκων και δρόμων που εμπίπτουν στη δική τους δικαιοδοσία με λαμπτήρες 
εξοικονόμησης  νέας τεχνολογίας.   
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Επίσης αρκετοί, κυρίως, Δήμοι έχουν ανακοινώσει την πρόθεση τους  να προχωρήσουν 
με ιδίους πόρους στην  τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας στον 
οδικό φωτισμό του Δήμου τους. Δέον να σημειωθεί ότι 14 Δήμοι και δύο Κοινότητες 
συμμετέχουν σε Πιλοτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας στον Οδικό Φωτισμό το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τις Τοπικές Αρχές που συμμετέχουν. 

Οι Τοπικές Αρχές υποδεικνύουν σοβαρό ενδιαφέρον γιατί οι εξοικονομήσεις από την 
χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας στον οδικό φωτισμό θα  ανέρχεται σε 
εκατομμύρια ευρώ. 

Ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχουμε έρθει σε επαφή με εταιρείες που τοποθετούν 
λαμπτήρες εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας 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 
καταβάλλεται στον συμβαλλόμενο το 85% του ποσού της εξοικονόμησης ανά μήνα μέχρι 
και την οριστική εξόφληση του ποσού. Συνεπώς το Κράτος και/ή η Τοπική Αρχή δεν θα 
χρειαστεί να καταβάλλει οποιαδήποτε δαπάνη για την τοποθέτηση των υπό αναφορά 
λαμπτήρων.

Πιστεύουμε ότι μετά και την ψήφιση κανονισμών που εκκρεμούσαν στη Βουλή και που 
καθορίζουν τα κριτήρια   για τη επιλογή των εταιρειών ο δρόμος  για το «pay as you save» 
έχει ανοίξει.

• Αξιοποίηση των ΑΠΕ,  Net-Metering

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-Meter-
ing, ώστε να μην σφραγιστεί αν είναι δυνατό και 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 κ.α) 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. 

Με τη μέθοδο του Net-Metering δίνεται πλέον η δυνατότητα όχι μόνο στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις αλλά και στο Κράτος ως καταναλωτής να παράγει μέρος της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνει, ή και στο σύνολο της ακόμα, εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά 
στη στέγη των κτηριακών του εγκαταστάσεων. 

Και για τη περίπτωση αυτή, ως Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχουμε έρθει σε 
επαφή με εταιρείες που τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστήματα και είναι διατεθειμένες 
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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 στην τοποθέτηση 
λαμπτήρων εξοικονόμησης νέας τεχνολογίας και το  Κράτος δεν θα χρειαστεί να καταβάλλει 
οποιαδήποτε δαπάνη για την τοποθέτηση των υπό αναφορά φωτοβολταϊκών συστημάτων.

4. Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

H εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) που προέκυψε μετά από 
μια μακρόχρονη περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κυβερνητικής πολιτικής. Στόχος 
της Οδηγίας αυτής είναι η διατήρηση, βελτίωση και διασφάλιση της καλής κατάστασης των 
υδάτων (επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων) μέχρι το 2015 και η εκπόνηση σχεδίου 
διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού.

Στα πλαίσια αυτά, με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί ,κατόπιν εξάμηνης διαβούλευσης με το κοινό, το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ), το Πρόγραμμα Μέτρων, το Σχέδιο Διαχείρισης 
της Ξηρασίας, η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, 
καθώς και προτάσεις για Αναθεώρηση της Υδατικής Πολιτικής. 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού καθώς και το Σχέδιο Διαχείρισης 
της Ξηρασίας, το οποίο συμπληρώνει και υποστηρίζει το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης, 
εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο του 2011 και ακολούθως υποβλήθηκαν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί του παρόντος, υλοποιείται το Πρόγραμμα Μέτρων το 
οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2015.

Παράλληλα άρχισαν οι εργασίες για την ετοιμασία του δεύτερου Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού για την περίοδο 2015-2021. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες ετοιμάζονται χάρτες επικινδυνότητας και ετοιμάζεται 
Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας το οποίο θα εφαρμοστεί το τρέχον έτος. Όλα τα πιο πάνω 
θα τύχουν δημόσιας διαβούλευσης.

Πέραν των όσων προκύπτουν ως υποχρεώσεις από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες χρειάζεται 
κατά την άποψη μας Επικαιροποίηση και Επανασχεδιασμός της Υδατικής Πολιτικής, 
προκειμένου αυτή να λάβει υπόψη τα νέα κλιματικά και υδρολογικά δεδομένα ως 
αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα των επιπτώσεων αυτών θα είναι 
πιο έντονα στο εγγύς μέλλον, ειδικά όσον αφορά το πρόβλημα της διαθεσιμότητας και της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων του νησιού.

Η αναγκαιότητα αυτή δε γίνεται εύκολα αντιληπτή από μεγάλο μέρος της Κυπριακής 
κοινωνίας γιατί συντελείται με ρυθμούς  που δεν γίνονται αντιληπτοί μέσα από την 
καθημερινότητα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να οργανωθεί και να υλοποιηθεί μία εκτεταμένη 
και πολυδιάστατη εκστρατεία ενημέρωσης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος  συμφώνησε με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τη 
συνδιοργάνωση,  σε συνεργασία πάντα και με άλλους φορείς/οργανισμούς / φυσικά 
πρόσωπα, εκστρατείας ενημέρωσης σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι υδατικοί πόροι της Κύπρου, καθώς και με τις πολλαπλές διαστάσεις της 
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χρήσης, διαθεσιμότητας  και διαχείρισής τους. Η εκστρατεία αυτή θα διεξαχθεί την περίοδο 
Σεπτεμβρίου 2015 - Αυγούστου 2016.

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας θα 
περιλαμβάνουν:

1.  Στοχευμένες ομιλίες ενημέρωσης σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων.

2. Υλοποίηση ημερίδων και περιβαλλοντικών διαγωνισμών για ομάδες μαθητών / 
φοιτητών με θέμα τους υδατικούς πόρους, και απονομή σχετικών βραβείων.

3. Διοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με την επιχειρηματικότητα στον τομέα διαχείρισης 
των υδατικών πόρων.

4. Διοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με τη χρήση τεχνολογιών ICT ( Δορυφορικής 
Τηλεπισκόπησης) στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

5. Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου (workshop) στον τομέα διαχείρισης των 
υδατικών πόρων.

6.  Κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης έργου σε τοπικά / διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα με θέμα την υλοποίηση επιστημονικής μελέτης των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους της Κύπρου.

• Επεμβάσεις και Καθαρισμός της Κοίτης του Ποταμού Άμαθου

Μετά από  συνάντηση με τον Δήμαρχο Γερμασόγειας, η Επίτροπος Περιβάλλοντος με 
επιστολές της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως 
Υδάτων ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, με θέμα «Επεμβάσεις και καθαρισμός της 
Κοίτης του Ποταμού Άμαθου»  ενημέρωσε τα αρμόδια υπουργεία για την κατάσταση της 
κοίτης του ποταμού και ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών όπως δώσει οδηγίες στον 
Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για αποτύπωση και οριοθέτηση 
του πραγματικού εύρους κατάληψης της κοίτης του ποταμού Άμαθου, ώστε να μπορέσει η 
τοπική αρχή να προβεί σε διορθωτικά μέτρα και να αρθούν οι όποιες παράνομες επεμβάσεις 
στην κοίτη του ποταμού.

Στις επιστολές της η Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέφερε τα εξής:

► Το εύρος κατάληψης του ποταμού Άμαθος φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει συρρικνωθεί 
επικίνδυνα, από διάφορες επεμβάσεις ιδιωτικών τεμαχίων προς τη 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 του νερού.

► Κατά μήκος του ποταμού Άμαθου έχουν φυτρώσει καλαμιώνες και πυκνή βλάστηση, 
λόγω του νερού που αφήνεται από το φράκτη Γερμασόγειας για εμπλουτισμό του υδροφόρου 
στρώματος, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τρωκτικά στις παρακείμενες κατοικημένες 
περιοχές, με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και με κίνδυνο πλημυρών σε περίπτωση έντονων 
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βροχοπτώσεων.

► Απαιτείται άμεσος καθαρισμό της κοίτης του ποταμού, ως επίσης και νέος τρόπος 
εμπλουτισμού του υδροφορέα και τερματισμός της μέχρι τώρα διαδικασίας καθαρισμού.  

► Για να εφαρμοσθεί σχέδιο  για διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού  Άμαθου, από την 
εκβολή του μέχρι τον υδατοφράκτη με τη δημιουργία πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου και 
γραμμικού πάρκου θα πρέπει να αποτυπωθεί και να οριοθετηθεί το πραγματικό εύρος 
κατάληψης της κοίτης ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε παρανομίες.

Το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε με επιστολή του, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2014, ότι 
είχε ανοιχθεί φάκελος με το αίτημα της Επιτρόπου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο 
Λεμεσού και είχε προωθηθεί στον Κλάδο Χωρομετρίας.

Η  οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού καθώς και η αποτύπωση όλων των επεμβάσεων 
και παρανομιών παρουσιάστηκαν στην Επίτροπο Περιβάλλοντος στις 4 Δεκεμβρίου 2014,  
από τον Κλάδο Χωρομετρίας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού.

Στην παρουσίαση φαίνονταν   ξεκάθαρα οι επεμβάσεις και παρανομίες όπως  ακριβώς τις 
είχε περιγράψει στις επιστολές της η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Αναμένουμε την επί τόπου 
παρουσίαση της οριοθέτησης προς όλα τα αρμόδια τμήματα και την άμεση εφαρμογή του 
Σχεδίου Διαχείρισης στη βάση της μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων της περιοχής και 
υδρομορφολογικής αποκατάστασης και αποκατάστασης παρόχθιας ζώνης του ποταμού  
που έχει εκπονήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

5. Φύση – Βιοποικιλότητα

Απαιτείται η εφαρμογή της στρατηγικής της Κύπρου για τη βιοποικιλότητα, η εφαρμογή 
των διαχειριστικών σχεδίων και η ετοιμασία των σχεδίων για περιοχές που δεν έχουν 
ετοιμαστεί και η 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 τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος 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 πριν τον καθορισμό τους. 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 
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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 έχουν δημιουργηθεί 
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. 

► 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 σε ιδιοκτήτες που η γη τους εμπίπτει 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 Νatura 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 
με περιοχές του δικτύου Natura 2000, έχουν δοθεί σχετικές άδειες οι  οποίες θεωρούμε 
ότι είναι πολύ επιζήμιες και αντίθετες προς τον σκοπό που έχουν καθοριστεί οι περιοχές 
προστασίας (π.χ ανάπτυξη στη λίμνη Πόλης Χρυσοχούς,  δημιουργία γκολφ στο Κάβο 
Γκρέκο κ.α). 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος εισηγείται:

► 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 που 
η γη τους εμπίπτει  σε περιοχές του δικτύου, 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. 
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► Άμεσα και χωρίς άλλες χρονοτριβές να τύχουν ενημέρωσης από τους αρμόδιους 
δημόσιους λειτουργούς οι ιδιοκτήτες που η γη τους εμπίπτει  σε περιοχές του δικτύου Na-
tura 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 τον 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. Εξαίρεση θα πρέπει να αποτελούν οι περιοχές 
όπου το κράτος έχει ήδη δεσμευτικές συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες και/ή περιοχές όπου 
οι ιδιοκτήτες θα έχουν καμία δυνατότητα χρήσης της γης τους (π.χ Λίμνη Παραλιμνίου και 
Ακάμας). 

► Στην παρουσίαση του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 να 
επεξηγηθούν στους ενδιαφερόμενους  οι δράσεις που αναφέρονται στις πρώτες τρεις 
παραγράφους. 

► Να δημιουργηθεί ένα ταμείο στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι πολίτες υπό τη μορφή 
μικρής φορολογίας (π.χ 10 ευρώ ανά πολίτη τον χρόνο)  και το ποσό αυτό να πηγαίνει προς 
τους ιδιοκτήτες  που η γη τους εμπίπτει 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. 

► 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 
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τεθούν για κάθε περιοχή προστασίας και να μην υποκύπτει σε οποιεσδήποτε πιέσεις για 
ανάπτυξεις 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 που η γη τους εμπίπτει 
σε  περιοχές του δικτύου Natura 2000. Θα δημιουργηθούν σκιές για αναξιοκρατία και ότι 
κάποιοι έχουν εξασκήσει πιέσεις για να αφαιρεθούν οι περιοχές τους. 

• Προστασία Λίμνης Παραλιμνίου

H Επίτροπος Περιβάλλοντος μετά την ανάκληση της απαλλοτρίωσης που αφορούσε τις 
ιδιωτικές περιουσίες εντός της περιοχής Νatura 2000 στην Λίμνη Παραλιμνίου με επιστολή 
της, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2015, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέφρασε την 
άποψη, ότι χωρίς την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την εξεύρεση μιας 
θεραπείας  δίκαιης και για το Κράτος και για τους ιδιοκτήτες δεν θα μπορέσει να εφαρμοσθεί 
το Διαχειριστικό  Σχέδιο για την περιοχή.

Υπενθύμισε ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ο 
μόνος λόγος που δεν έχει ενεργοποιηθεί είναι η εφαρμογή έστω και των άκρως αναγκαίων 
δράσεων από το Τμήμα Περιβάλλοντος, γεγονός που αποτελούσε απόδειξη ότι το 
Διαχειριστικό Σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται, καθώς και η επιβεβαίωση από την πλευρά της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ότι τροχοδρομήθηκε η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με 
την απαλλοτρίωση της γης – γεγονός που δεν υφίσταται σήμερα μετά την ανάκληση.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος παρακάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως το θέμα 
απασχολήσει εκ νέου τον ίδιο, όσο και τους αρμόδιους Υπουργούς, αφού από τη μία έχουμε 
τη δαμόκλειο σπάθη της ενεργοποίησης της καταδικαστικής απόφασης και από την άλλη 
τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ανά πάσα  στιγμή μπορούν να μπουν στις περιουσίες τους και να 
χαλάσουν την όποια υποδομή προστασίας του νερόφιδου έχει δημιουργήσει το κράτος. 

Κατά την άποψη μας στην περίπτωση της λίμνης Παραλιμνίου η θεραπεία η οποία θα 
διασφαλίσει την σωστή προστασία, διαχείριση και ανάδειξη ενός τόσο σημαντικού βιότοπου 
είναι η απαλλοτρίωση.  

• Διαχειριστικό Σχέδιο   της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 ‘Χερσόνησος 
Ακάμα’ (CY4000010)

H Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της για το πιο πάνω θέμα, ημερομηνίας 4 Μαΐου 
2015, προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έθεσε τις 
απόψεις της, όπως καταγράφονται πιο κάτω. 

Ανέφερε ότι  η φιλοσοφία του σχεδίου όπως έχει παρουσιασθεί από τους μελετητές είναι 
ορθή. Είναι σημαντικό οι βασικές αρχές που υιοθετούνται από το  Διαχειριστικό Σχέδιο   και 
αφορούν τον σεβασμό της φύσης, τη βιοποικιλότητα, την αειφορική διαχείριση, την αρχή 
της φέρουσας ικανότητας κλπ. να τύχουν σεβασμού. 

Θεωρεί ως λάθος το γεγονός ότι το  έργο της κ. Αντωνίας Θεοδοσίου, Διευθύντριας του 
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έργου Ακάμα,  δεν έχει τύχει δημόσιας παρουσίασης, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να έχουμε 
μια πλήρη εικόνα για το τι προτείνεται και πως οι δύο μελέτες αλληλοσυμπληρώνονται 
προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό πράσινης ανάπτυξης της περιοχής. 

Είναι ορθότερο να εφαρμοστεί ενιαίο σχέδιο προστασίας που να περιλαμβάνει όχι μόνο τις 
περιοχές Natura 2000 αλλά και τις περιοχές των κοινοτήτων στο πλαίσιο της θεσμοθέτησης 
ενός Εθνικού πάρκου ή ακόμη καλύτερα ενός  Εθνικού Πάρκου Βιόσφαιρας, όπως 
καθορίζεται από την IUCN. Με τον τρόπο αυτό, οι κοινότητες θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό 
όφελος το οποίο θα προκύψει από την ανάδειξη της περιοχής Natura 2000 ως περιοχής 
προστασίας και την κατάλληλη διαχείριση  της  ανάπτυξης  στα  χωριά (διανυχτερεύσεις, 
χώροι εστίασης κλπ)  με  τρόπο  ενιαίο,  συνολικό  και  οργανωμένο γεγονός που θα 
προσδώσει έσοδα στην περιοχή και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Προτείνει λοιπόν, ως το επόμενο βήμα, τη διενέργεια μελέτης που να αφορά τη δημιουργία 
εθνικού πάρκου βιόσφαιρας η οποία θα περιλαμβάνει και τις επιμέρους μελέτες φέρουσας 
ικανότητας (π.χ μέγιστος αριθμός επισκεπτών, μέγιστος αριθμός αγκυροβολίων, 
βοσκοϊκανότητα, αλιευτικός τουρισμός κ.α). Επίσης  η μελέτη αυτή θα δώσει ξεκάθαρες 
απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου 
και αφορούσαν τη χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης, των αναψυκτηρίων κ.α.

Σημειώνεται ότι στο Διαχειριστικό  Σχέδιο δεν γίνεται αναφορά στο θέμα των Βρετανικών 
στρατιωτικών γυμνασίων. Είναι με τους πολυεπίπεδους αγώνες του περιβαλλοντικού 
κινήματος εντός και εκτός Κύπρου, που έγινε κατορθωτός ο τερματισμός των Βρετανικών 
στρατιωτικών γυμνασίων. Η Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσει σε ρυθμίσεις ώστε το 
κεφάλαιο αυτό να κλείσει και ουσιαστικά αφού τυπικά είναι κλειστό.

Όσον αφορά το θέμα του δικαιώματος αξιοποίησης της περιουσίας αυτό έχει ήδη 
απαντηθεί  μέσα από τις ρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας καθώς και τις αποφάσεις 
δικαστηρίων. Παράδειγμα αποτελεί   η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 
26/9/2013 για την (Υπόθεση Αρ. 8/2009 Fontana Amoroza Coast Ltd.) αναφορικά με το 
άρθρο 146 του Συντάγματος. 

Τονίζεται ότι εδώ και περίπου 25 χρόνια καμιά Κυβέρνηση, Υπουργικό Συμβούλιο, 
Πολεοδομική Αρχή  ή άλλος μηχανισμός δεν τοποθετήθηκε θετικά στις διαδοχικές 
διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της Φοντάνα Αμορόζα και  θεωρεί ότι ούτε η παρούσα 
Κυβέρνηση  θα πρέπει να πράξει κάτι διαφορετικό. 

Οι αποφάσεις προηγούμενων Υπουργικών Συμβουλίων, οι αποφάσεις δικαστηρίων, ο 
χαρακτηρισμός της περιοχής ως ειδικού ενδιαφέροντος, χαρακτήρα και φυσικής καλλονής 
για την οποία έχει δημοσιευθεί Διάταγμα Διατήρησης με αρ, 114/89 ημερομηνίας 27/5/1989, 
οι Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, καθώς και η διαχείριση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
από το κράτος  με τρόπο που να αρμόζει σε μία Κυβέρνηση η οποία στηρίζει με  διαφάνεια 
και δικαιοσύνη  τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, δεν αφήνει κατά την άποψη της 
περιθώρια για άλλες σκέψεις και /ή διευθετήσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής περίμεναν και 
περιμένουν ακόμα, τη στιγμή  που στις κοινότητες τους θα υπάρξει ανάπτυξη από την 
οποία θα μπορούν να έχουν όφελος ΟΛΟΙ.

Τα επόμενα βήματα που θα πρέπει,  κατά την άποψη της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, να 
γίνουν είναι τα εξής:
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• Παρουσίαση της μελέτης της Διευθύντριας Έργου  και δημόσια διαβούλευση.

• Τα έργα ανάπτυξης εντός των κοινοτήτων στη βάση της μελέτης της Διευθύντριας 
Έργου  που είναι ώριμα θα πρέπει να πάρουν σειρά υλοποίησης με τη βοήθεια όπου είναι 
εφικτό Ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

• Απόφαση για διενέργεια μελέτης που να αφορά τη δημιουργία εθνικού πάρκου 
βιόσφαιρας.

• Δημιουργία Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχει το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία, 
το Τμήμα Περιβάλλοντος κλπ. για τροχοδρόμηση επίλυσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
μελετώντας την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και μετά από διάλογο με τον κάθε ιδιοκτήτη.

Η περιοχή του Ακάμα που εμπίπτει στο δίκτυο Νatura 2000 μαζί με τις κοινότητες και 
την ευρύτερη περιοχή των κοινοτήτων μπορεί να αποτελέσει οικολογικό και οικονομικό 
διαμάντι για τη χώρα μας και είναι βέβαιη ότι το όραμα αυτό με τη βοήθεια όλων μπορεί να 
υλοποιηθεί.

• Προτεινόμενες περιοχές Νatura 2000 στα κατεχόμενα - Πενταδάκτυλος

Για το θέμα της προστασίας των προτεινόμενων περιοχών Νatura 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 αυτών από παρεμβάσεις του παράνομου 
καθεστώτος και καταστροφές.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος μετά από συνάντηση και συνεννόηση με το Υπουργείο 
Εξωτερικών, συναντήσεις με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς 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 εξωτερικό με τη βοήθεια Κυβέρνησης, Βουλής, Κομμάτων 
και Ευρωβουλευτών. 

Η δημιουργία του φακέλου με τη συμβολή του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Λατομείων, του 
Τμήματος Δασών και του Πανεπιστημίου Frederick έχει ήδη ετοιμαστεί και αναμένεται να 
τυπωθεί σύντομα και να διανεμηθεί σε όλους τους αρμοδίους για προώθηση. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 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 απόβλητα 
κλπ.   

• Διαχειριστικός Έλεγχος για τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και 
αφορούν την προστασία των περιοχών που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο NATURA 
2000.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή προς τον Γενικό Ελεγκτή, ημερομηνίας 16 
Απριλίου 2015,  ζητά όπως διενεργηθεί Διαχειριστικός Έλεγχος για τα μέτρα που έχουν 
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ληφθεί μέχρι σήμερα και αφορούν την προστασία των περιοχών που περιλαμβάνονται στο 
Δίκτυο Natura 2000. 

Όπως ήδη γνωρίζουμε «τα κράτη μέλη επιλέγουν τις περιοχές τους για το Δίκτυο Na-
tura 2000 σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν επιλεγούν οι περιοχές, 
αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» (SCI: Sites 
of Community Importance). Η διαδικασία αυτή, επιβεβαιώνει το καθεστώς των περιοχών 
και ενισχύει τις υποχρεώσεις για προστασία τους.

Οι «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» μαζί με τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (SPA: Special 
Protection Areas) για τα πουλιά, συνιστούν το Δίκτυο Natura 2000. Επίσης η εγκαθίδρυση 
αυτού του δικτύου προστατευόμενων περιοχών, εκπληρώνει την υποχρέωση της Κοινότητας 
υπό την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα. 

Αναλυτικά, «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» ορίζονται ως τόποι οι οποίοι συνεισφέρουν 
σημαντικά στη διατήρηση ή αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/
και ειδών του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΚ., ενώ «Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας» είναι καθορισμένες ζώνες οι οποίες χρήζουν προστασίας και διαχείρισης, 
αφού φιλοξενούν είδη πτηνών του Παραρτήματος Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/
ΕΚ, όπως και αποδημητικά είδη των οποίων η έλευση είναι τακτική.

Όσον αφορά την Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο Δίκτυο Natura 
2000, 61 περιοχές (Χάρτης 1- Περιοχές Προστασίας του Δικτύου “Natura 2000”) οι οποίες 
καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, καθώς και είδη πουλιών που 
αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 2009/147/ΕΚ» (πηγή: ιστοσελίδα 
Τμήματος Περιβάλλοντος).

Εξ΄ όσον γνωρίζουμε έχουν εκπονηθεί Διαχειριστικά Σχέδια για όλες τις περιοχές που 
περιλαμβάνονται στους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» και βρίσκεται σε διαδικασία η 
εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων για τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας».

Ως εκ τούτου η Επίτροπος Περιβάλλοντος ζητά τη διενέργεια διαχειριστικού έλεγχου ώστε 
να ξεκαθαρίσουν τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων, για τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
πληρώσει μεγάλα ποσά, καθώς και ο βαθμός υλοποίησης των υποχρεώσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ. 

Ο Γενικός Ελεγκτής σε απάντηση του αναφέρει ότι θα αρχίσει ο εν λόγω Διαχειριστικός 
Έλεγχος, μόλις ολοκληρωθεί ο Διαχειριστικός Έλεγχος των συστημάτων ανακύκλωσης 
και διαχείρισης αποβλήτων που εδρεύουν στην Κύπρο τον οποίον επίσης έχει ζητήσει η 
Επίτροπος Περιβάλλοντος.

6. Διαχείριση Παραλιών

Σχεδόν ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων, ζει σε 
παράκτιες περιοχές. 

Η διαχείριση επομένως των παράκτιων πόρων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την 
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οικονομία μιας χώρας, ως πόρος για την παραγωγή τροφίμων καθώς και τη βιομηχανία του 
τουρισμού. Η κατάχρηση ή η κακή χρήση των παράκτιων πόρων μπορεί να προκαλέσει τη 
μείωση τους πέρα από τα όρια βιωσιμότητας τους. 

Παράλληλα, η παράκτια ζώνη συνδέεται άμεσα με ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι 
οποίες στις πλείστες των περιπτώσεων έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. 

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να διακριθούν σε δύο κύριες κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά τη ρύπανση των παράκτιων ζωνών, ενώ η δεύτερη κατηγορία αφορά την 
υποβάθμιση των πόρων και των οικοτόπων. 

Η αποστράγγιση υγροτόπων, η εξόρυξη άμμου, η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων, η 
δημιουργία μαρίνων και λιμανιών χωρίς τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων περιβαλλοντικών 
μελετών, αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα που έχουν ως αποτέλεσμα την 
καταστροφή πολλών θαλάσσιων ενδιαιτημάτων εντός της παράκτιας ζώνης καθώς και τη 
διάβρωση της ακτογραμμής. 

Η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη διαχείριση των παραλιών, η οποία δημοσιοποιήθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2014 ήλθε να επιβεβαιώσει με τρόπο συστηματικό και υπεύθυνο όλα 
όσα συμβαίνουν στον τόπο μας για το εν λόγω θέμα.

Με την έκθεση αυτή έχουμε πλέον στα χέρια μας ένα εργαλείο που μας βοηθά  στη λήψη 
μέτρων προστασίας των παραλιών και τον έλεγχο των παρεμβάσεων, παρατυπιών και 
παρανομιών που συντελούνταν για χρόνια. 

Θεωρούμε σημαντικές τις προσπάθειες του Υπουργείου Εσωτερικών για καταγραφή όλων 
των παράνομων επεμβάσεων στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και αναμένουμε τη 
λήψη μέτρων για πάταξη της παρανομίας και  αποκατάσταση της περιβαλλοντικής και/ή 
άλλης ζημιάς.

Οι διαπιστώσεις καταγράφουν την έλλειψη εποπτείας, τη μη εξασφάλιση  άδειων από τα 
αρμόδια κρατικά τμήματα, την παράβαση του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες 
Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, τη μη  έκδοση σχετικής γνωστοποίησης 
όπως ορίζει η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα Διαχειριστικά Σχέδια για τις παράκτιες περιοχές 
που εντάχθηκαν στο δίκτυο “Natura 2000, τη μη έκδοση  διαταγμάτων διαχείρισης και 
προστασίας της φύσης, κατά παράβαση του Νόμου 153(Ι)/2003 καθώς και παραβάσεις για 
τη δημιουργία γηπέδων γκολφ σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας χελώνων 
στην Κύπρο, στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά».

Όσον αφορά επεμβάσεις εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ) στην έκθεση 
αναφέρει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη αλλοιώσεις που επήλθαν στην ακτογραμμή λόγω 
διάβρωσης με αποτέλεσμα να μη συνάδει με σχετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης. 

Επίσης, εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας ΖΠΠ παραχωρούνται χαλαρώσεις για 
ανέγερση οικοδομών χωρίς να δικαιολογείται επαρκώς η τεκμηρίωση που προβάλλεται  
«για λόγους δημοσίου συμφέροντος». 

Αναδεικνύονται επίσης κενά στο θέμα της διαχείρισης λυμάτων των σκαφών, στην 
προσβασιμότητα των παραλιών  σε άτομα με αναπηρίες και πολλά άλλα.
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Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την παράκτια ζώνη απαιτεί κατά την άποψη 
μου μια ολοκληρωμένη διαχείριση η οποία θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή των αρμόδιων 
κυβερνητικών τμημάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ιδιωτικών φορέων και των ίδιων 
των πολιτών. 

Η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των παραλιών επιβαρύνει την 
κατάσταση, ειδικά σε συνάρτηση με τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται.

Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου μοντέλου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών αποτελεί 
δράση  θεμελιώδους σημασίας, τόσο για την προστασία των ζώντων οργανισμών και των 
βιοτόπων τους, όσο και για την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Η έλλειψη όμως ενός τέτοιου σχεδιασμού δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για παρανομίες 
και αναπτύξεις κατά το δοκούν σε βάρος των παράκτιων πόρων και των επόμενων γενεών. 

Περιβαλλοντική διαχείριση παραλιών

• Δεν έχει καταρτιστεί εθνικός κατάλογος με όλα τα σπάνια και απειλούμενα είδη 
χλωρίδας και πανίδας καθώς και τους οικότοπους, παρόλο που αυτό αποτελεί υποχρέωση 
της Κύπρου, βάσει του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη 
Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο.

• Τα προγράμματα παρακολούθησης που εφαρμόζονται από το ΤΑΘΕ για τα είδη που 
χαρακτηρίζονται διεθνώς ως κινδυνεύοντα, δεν έχουν περιληφθεί σε επίσημα πρωτόκολλα 
ή σχέδια δράσης για την προστασία τους ως απειλούμενων/ προστατευόμενων ειδών 
θαλάσσιας πανίδας.

• Σύμφωνα με την εξαετή έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, 
η κατάσταση διατήρησης της πράσινης χελώνας και της μεσογειακής φώκιας αξιολογείται 
ως «κακή» και «ανεπαρκής», με την τάση που παρουσιάζει η κατάσταση διατήρησης του 
είδους να περιγράφεται ως «βελτιωτική» για την πράσινη χελώνα και «σταθερή» για τη 
μεσογειακή φώκια.

• To Σχέδιο Προστασίας Θαλάσσιων Χελώνων υλοποιείται από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες.To Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτό θα μεταφερθεί σταδιακά και στο 
κράτος.

• Παρά  την ετοιμασία Διαχειριστικών Σχεδίων για τις πλείστες παράκτιες περιοχές 
που περιλήφθηκαν στο δίκτυο «Natura 2000», σε καμία περίπτωση δεν έχει εκδοθεί ακόμα 
σχετική γνωστοποίηση, με την οποία να ορίζεται η περιοχή ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης ( 
ΕΖΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

• Για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές του δικτύου «Natura 2000» έχουν ετοιμαστεί 
Σχέδια Διαχείρισης, με εξαίρεση τρεις περιοχές. Ωστόσο, για καμία από αυτές τις περιοχές 
δεν έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα διαχείρισης και προστασίας της φύσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου 153(Ι)/2003.

• Σε προειδοποιητική επιστολή της, για παράβαση των υποχρεώσεων της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η ΕΕ επισημαίνει την 
έλλειψη λήψης των αναγκαίων μέτρων ώστε να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αυστηρής προστασίας των θαλασσίων χελώνων Caretta caretta 
και πράσινης χελώνας στην περιοχή του κόλπου της Χρυσοχούς.

Έγινε αποδεκτός ο σχεδιασμός ιδιωτικής εταιρείας για δημιουργία γηπέδου γκολφ, που 
επεκτείνεται μερικώς εντός του δικτύου «Natura 2000» στην περιοχή «Πόλις-Γιαλιά», κατά 
παράβαση των όρων της εξαγγελθείσας πολιτικής για δημιουργία γηπέδων γκολφ, σε μία 
από τις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας χελωνών στην Κύπρο. Σε σχετική Γνωμάτευσή 
της, η Περιβαλλοντική Αρχή παραδέχεται την μη λήψη επαρκών μέτρων για ικανοποίηση 
των βασικών αρχών πρόληψης και προφύλαξης σε σχέση με την προστασία περιβάλλοντος. 
Στην ίδια περιοχή, κατασκευάστηκε, κατόπιν απαίτησης του Τμήματος Πολεοδομίας και 
Οικήσεως (ΤΠΟ), μπροστά από υφιστάμενο συγκρότημα επαύλεων, πεζόδρομος πλάτους 
έξι μέτρων, που επέφερε την ισοπέδωση αμμοθινικών σχηματισμών και την καταστροφή 
ενός σημαντικού μέρους του τόπου αναπαραγωγής των χελώνων. Η ΕΕ έχει αποστείλει 
προειδοποιητική επιστολή για τα θέματα αυτά, λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29 Απριλίου 2015, έλαβε 120 αποφάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων 38 αιτιολογημένων γνωμών. Η μία αιτιολογημένη γνώμη αφορούσε 
την Κύπρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σύμφωνα με την οδηγία για 
τους οικοτόπους, όλα τα έργα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε 
περιοχή του δικτύου Natura 2000, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών 
τους στην περιοχή. Αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει για ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή 
της Λίμνης — περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 — η οποία περιλαμβάνει δύο 
γήπεδα γκολφ και υποδομές στήριξης. Η Επιτροπή έστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική 
επιστολή στις 11 Ιουλίου 2014, αλλά δεδομένου ότι η Κύπρος έχει εγκρίνει το σχέδιο χωρίς 
να έχει διεξαχθεί κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών του στο Natura 2000, η Επιτροπή 
απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν προβεί σε ενέργειες  μέχρι τέλος Ιουνίου 
2015, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013 είχε προειδοποιήσει για την πιθανότητα μιας τέτοιας εξέλιξης. 
Κατά την άποψη μας η Κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η 
παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ να αποφευχθεί. Πρόταση μας είναι η εκπόνηση νέων 
μελετών για το έργο  στις οποίες να γίνονται σεβαστές οι βασικές αρχές πρόληψης και 
προφύλαξης σε σχέση με την προστασία περιβάλλοντος.

Απόβλητα σκαφών αναψυχής

To θέμα της διαχείρισης των λυμάτων των σκαφών τυγχάνει χειρισμού από αριθμό φορέων, 
χωρίς να έχει καθοριστεί κεντρικός συντονιστικός φορέας. Διαπιστώθηκε επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Έπαρχου και Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσον 
αφορά στην απαγόρευση απόρριψης αποβλήτων στη θάλασσα. To θέμα του συντονισμού 
θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα με συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπουργείων και 
Υπηρεσιών..
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Επιπλέον, παρατηρείται νομοθετικό κενό αναφορικά με την άσκηση ελέγχου της διάθεσης 
αποβλήτων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των σκαφών που προσδένουν σε αποβάθρες 
το οποίο απαιτεί θεσμική κάλυψη.

Επίσης δεν διενεργούνται επαρκείς έκτακτες επιθεωρήσεις σκαφών από το Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας (TEN) σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και δεν τηρούνται  
επικαιροποιημένα στοιχεία σε σχέση με το μέγεθος των δεξαμενών κατακράτησης λυμάτων 
των σκαφών.

Διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ των μητρώων των εμπλεκομένων Τμημάτων, που 
καταδεικνύουν ότι ο αρμόδιος φορέας δεν ενημερώνεται, σε όλες τις περιπτώσεις, αναφορικά 
με τα σκάφη ακτοτουρισμού που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια, με αποτέλεσμα 
να μην ασκείται έλεγχος αναφορικά με τη διάθεση των λυμάτων τους. Οι περιπτώσεις μη 
παράδοσης λυμάτων από σκάφη στις διευκολύνσεις των αλιευτικών καταφυγίων τυγχάνουν 
διερεύνησης, ωστόσο οι λόγοι μη παράδοσης λυμάτων δεν τεκμηριώνονται.

Σκάφη χωρητικότητας κάτω των 12 επιβατών δεν υποχρεούνται, βάσει της νομοθεσίας, 
να παραδίδουν λύματα στις σχετικές διευκολύνσεις των μαρίνων, καθώς τα σκάφη αυτά 
δύνανται, βάσει της Σύμβασης MARPOL, να απορρίπτουν διασπασμένα λύματα σε 
απόσταση πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από την ακτή. Η τήρηση της πιο πάνω 
πρόνοιας είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί.

Αποβίβαση και Επιβίβαση επιβατών  σε σκάφη αναψυχής στην περιοχή Παραλιμνίου

Σε σύσκεψη που συγκάλεσε η Επίτροπος Περιβάλλοντος  στο Δημαρχείο Παραλιμνίου, 
στις 25 Φεβρουαρίου 2014, 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 (π.χ περιοχή «Νησιά») αφού δεν υπάρχει 
καθορισμένο σημείο από κάποια αρμόδια αρχή, 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.

Μετά από την προαναφερθείσα σύσκεψη ακολούθησε στις 20 Μαΐου 2014 νέα σύσκεψη 
η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του  Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του 
Δημάρχου Παραλιμνίου, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν εντολές στα αρμόδια τμήματα 
για διεξαγωγή μελέτης προς εξεύρεση λύσης με στόχο όλα τα σκάφη να αγκυροβολούν 
στην αποβάθρα Παραλιμνίου. 

Διάβρωση των ακτών μας

H  κυπριακή ακτογραμμή  υποχωρεί συνεχώς. Ήδη το 40% των ακτών των ελεύθερων 
περιοχών της Κύπρου έχει ήδη διαβρωθεί, και αυτό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν 
περιοχές, όπου η διάβρωση έχει ξεπεράσει τα 80 μέτρα από το 1960, δηλαδή η παραλία 
διαβρώνεται περίπου δύο μέτρα το χρόνο. Χάνουμε χώρο και μικραίνουμε εδαφικά. Αν δεν 
ληφθούν άμεσα μέτρα, συνεχώς θα χάνουμε παραλία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για ένα 
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νησί, πέρα από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκύπτουν κάθε φορά.

Η διάβρωση οφείλεται πρωτίστως στην ανθρώπινη δραστηριότητα και δευτερευόντως 
στην κλιματική αλλαγή.

Η διάβρωση των ακτών είναι ένα σύνθετο φυσικό φαινόμενο που συναρτάται με τη 
φυσική ισορροπία των παράκτιων ιζημάτων. Πρόκειται για μια απόλυτα φυσική διαδικασία 
όμως σε αρκετές περιπτώσεις οι ανθρώπινες παρεμβάσεις επιταχύνουν το φαινόμενο 
προκαλώντας προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες. Τέτοιες ανθρώπινες 
παρεμβάσεις είναι η κατασκευή έργων που διακόπτουν τη φυσική δίαιτα των παράκτιων 
ιζημάτων, οι αμμοληψίες από παραλίες και από ποτάμια που βρίσκονται κοντά σε αυτές, η 
καταστροφή του ευαίσθητου συστήματος των αμμοθινών κ.α.

Στον τόπο μας, ιδιαίτερα από το 1974, συγκεντρώθηκε τεράστιος φόρτος ανάπτυξης στις 
παραλίες ο οποίος επιβάρυνε κατά πολύ το πρόβλημα.  Αν λάβουμε υπόψη ότι στο 13% 
του εδάφους της ελεύθερης Κύπρου που είναι οι ακτές κατοικεί και απασχολείται το 40% 
του πληθυσμού και φιλοξενείται το 90% της τουριστικής βιομηχανίας τότε μπορούμε να 
κατανοήσουμε την πίεση του οικοσυστήματος από την ανθρώπινη δραστηριότητα.  Αν 
συνυπολογίσουμε, την έλλειψη σχεδιασμού και σωστών υποδομών  τότε κατανοούμε ότι 
οι ανθρώπινες επεμβάσεις έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες στο παράκτιο οικοσύστημα.

Η φύση έχει ένα δικό της τρόπο να κάνει θεραπεία, οπότε εκεί που δεν αφήνει ο ανθρώπινος 
παράγοντας τη φύση να λειτουργήσει με το δικό της ρυθμό, τα προβλήματα επιδεινώνονται.

Στις μέρες μας υπάρχουν  σύγχρονες τεχνολογίες και μια νέα αντίληψη διαχείρισης για 
ορθολογική αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Κατά την άποψη μας  οι τεχνικές 
διαχείρισης θα πρέπει να συμπορεύονται με τις φυσικές δυνάμεις και όχι να συγκρούονται 
με αυτές. 

Θα πρέπει να  λαμβάνονται μέτρα  για την αποκατάσταση της ισορροπίας των ιζημάτων, 
να συνυπολογίζεται  το κόστος της διάβρωσης των ακτών κατά το σχεδιασμό και τη λήψη 
αποφάσεων για επενδύσεις και να διασφαλίζεται μέσα από μελέτες και έλεγχο ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται βασίζονται σε αξιόπιστες πληροφορίες και ότι εφαρμόζονται 
οι καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές.

Πιστεύουμε ότι ορθά εγκαταλείπονται οι σκληρές μέθοδοι προστασίας των ακτών που 
αποσκοπούν στην αντίσταση της ενέργειας των κυμάτων και των παλιρροιών όπως π.χ  
κυματοθραύστες, τοίχοι κλπ. Τα έργα αυτά αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά,  δαπανηρά 
και  ζημιογόνα για το περιβάλλον.

Αντί αυτού εφαρμόζονται ήπιες μέθοδοι προστασίας των ακτών, δηλαδή  εγκαταστάσεις 
που εργάζονται μαζί με τη φύση, τροποποιώντας φυσικά συστήματα που μπορούν να 
προσαρμοστούν στην ενέργεια των κυμάτων, των παλιρροιών και του ανέμου. Οι ήπιες 
μέθοδοι προστασίας εκπληρώνουν αυτό το ρόλο με το μικρότερο δυνατό κόστος και τις 
λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι:

► Ανάδειξη των παράκτιων περιοχών που χρήζουν προστασίας από τη διάβρωση με τη 
θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων. 
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► Προκήρυξη μελετών ήπιας προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα σε τεχνικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, μικρού χρόνου υλοποίησης και 
χαμηλού κόστους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η διάβρωση σε μεγαλύτερα τμήματα ακτών.

► Συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου της διάβρωσης και αξιολόγηση της απόδοσης 
και των επιπτώσεων στην παράκτια ζώνη όλων των έργων προστασίας των ακτών. 

Εν κατακλείδι η ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των παραλιών επιβαρύνει 
την κατάσταση, ειδικά σε συνάρτηση με τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται. Κατά την 
άποψη μας απαιτείται συντονισμένη δράση της πολιτείας με εθνικό σχεδιασμό.

 Επεμβάσεις σε παραλίες πρέπει να γίνονται μόνο μετά από σωστές μελέτες αφού οι 
αυθαίρετες επεμβάσεις προκαλούν συνήθως  ανεπανόρθωτες καταστροφές στο φυσικό 
και θαλάσσιο περιβάλλον. Κάποιες επεμβάσεις, μπορεί να επιφέρουν προσωρινό 
οικονομικό όφελος σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, ωστόσο σε βάθος χρόνου δύναται 
να προκαλέσουν ζημιές που για την αποκατάστασή τους θα απαιτηθούν πολλαπλάσια 
χρήματα. 

7. Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

► Πρόταση για καθορισμό εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

     Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας προτείνει 
όπως το Υπουργείο  Υγείας προχωρήσει στον καθορισμό εθνικών ορίων έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ως έπραξαν και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία κ.α) 
για λόγους εφαρμογής της Αρχής της Συνετούς Αποφυγής.

Η εφαρμογή της  Αρχής αυτής καθίσταται απόλυτα αναγκαία ενόψει της επιστημονικής 
αβεβαιότητας που αφορά τις επιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία και 
η οποία επιβάλλει τη λήψη μέτρων για αποτροπή ακόμα και ενδεχόμενων κινδύνων καθώς 
και τη συνεκτίμηση της έννοιας του πιθανολογούμενου κινδύνου από την εγκατάσταση των 
κεραιών.

Το  τι έπραξε η Ελλάδα  αποτελεί  ένα καλό παράδειγμα το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 
και στην Κύπρο. Με βάση τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
βασίζεται στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ICNIRP, η Ελληνική 
Κυβέρνηση εξέδωσε το 2000 την Κοινή Υπουργική Απόφαση, «Μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (Αρ. 53571/3839, ΦΕΚ 
1105/Β/6-9-2000). Σύμφωνα με αυτήν, θεσμοθετήθηκε η μείωση των ορίων κατά 20% σε 
σχέση με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2006, με τον Νόμο 3431 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
13/Α/3-2-2006), καθορίστηκαν νέα αυστηρότερα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού. Ο 
Νόμος αυτός μειώνει τα διεθνή όρια της ICNIRP κατά 30%.

 Με άλλα λόγια, τα θεσμοθετημένα όρια στην Ελλάδα είναι κατά 30% αυστηρότερα από 
εκείνα που ορίζουν οι διεθνείς οδηγίες και έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, 
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καθορίζει ελάχιστη απόσταση από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, γηροκομεία, 
νοσοκομεία, εντός της οποίας μειώνει κατά ακόμα 10% τα όρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
τα όρια περιορίζονται μόλις στο 60% εκείνων που έχουν συστήσει οι διεθνείς οργανισμοί.

Η θεσμοθέτηση  αυστηρότερων ορίων και στην Κύπρο θα αποτελέσει εκσυγχρονισμό που 
θα έχει τη συναίνεση όλων (πολιτών, εταιρειών και αρμοδίων τμημάτων) ως εκ τούτου το 
Υπουργείο Υγείας ως το αρμόδιο για την υγεία των πολιτών οφείλει να προχωρήσει στον 
καθορισμό εθνικών ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία με νόμο.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος έχει προτείνει επίσης με επιστολή προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών  ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου όπως στην  Τροποποιημένη Εντολή 3 του 2006 
που αφορά τους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνίας προστεθεί  στην παράγραφο 3 ξεκάθαρη 
προτροπή για αποφυγή τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας πλησίον σχολείων, 
νοσοκομείων, νοσηλευτηρίων, γηροκομείων κλπ για λόγους εφαρμογής της Αρχής της 
Συνετούς Αποφυγής. 

Το θέμα έτυχε συζήτησης και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
με τον Υπουργό Εσωτερικών με θετική κατάληξη αφού ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι 
συμφωνεί με την  εν λόγω πρόταση και  προώθησε το θέμα  στο Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως όπου και πραγματοποιήθηκε ήδη μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχε η 
Επίτροπος. 

Η υλοποίηση των πιο πάνω προτάσεων κατά την άποψη μας θα αποτελέσει  έμπρακτη 
απάντηση στις ανησυχίες δεκάδων συμπολιτών μας οι οποίοι δικαιολογημένα ανησυχούν 
για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ιδίων και των οικογενειών τους και αναμένουν 
από τους αρμοδίους  μίαν απάντηση που να καθησυχάζει  τις εύλογες ανησυχίες τους και 
να αποδεικνύει το ουσιαστικό τους ενδιαφέρον.

8. Ποδηλατοδρόμοι

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος είχε αναλάβει πρωτοβουλία και έγιναν δύο 
συσκέψεις που αφορούσαν τον συντονισμό των προσπαθειών για τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων . 

Ήδη οι πλείστοι Δήμοι, Υπουργεία και φορείς που έχουν προβεί σε μελέτες για τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων,  μας απέστειλαν τις μελέτες ώστε να μπορέσουν οι μεμονωμένοι 
σχεδιασμοί να ενταχθούν σε ένα κοινό χάρτη με στόχο να δημιουργηθούν συνδεδεμένα 
δίκτυα ποδηλατοδρόμων. 

Όλα τα στοιχεία και διαπιστώσεις που προέκυψαν από τις δύο προαναφερθέντες Συσκέψεις, 
έχουν δοθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για περαιτέρω ενέργειες. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν ενιαία και συνδεδεμένα δίκτυα ποδηλατοδρόμων εντός 
και εκτός των πόλεων ώστε να μπορεί το κοινό να χρησιμοποιεί το ποδήλατο και ως μέσο 
ψυχαγωγίας και εκγύμνασης αλλά και ως μέσο διακίνησης. 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων θα έχει θετικά 
αποτελέσματα τόσο στο περιβάλλον και την οικονομία του τόπου μας όσο και στην 
ανάπτυξη του τουρισμού.
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9. Προστασία  και Ευημερία των Ζώων

Μετά από σωρεία καταγγελιών από πολίτες, και επαφές που είχαμε με τις Αρμόδιες 
Υπηρεσίες του Κράτους, τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις Τοπικές Αρχές διαπιστώθηκε 
ότι, δυστυχώς, η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
Προστασία και Ευημερία των ζώων στην Κύπρο είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

 Οι Υπηρεσίες του Κράτους  δεν ασχολούνται επαρκώς με τον έλεγχο των κατοικίδιων ζώων, 
και τον χειρισμό υποθέσεων 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. 

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και με πρωτοβουλία του Διευθυντή του Γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παναγιώτη Αντωνίου σε συνεργασία με την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων άρχισε 
η προσπάθεια για τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων.

• Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν από τον κ. Αντωνίου και τους δύο Επιτρόπους με στόχο 
την ανταλλαγή απόψεων για την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων καθώς και τη 
Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων είναι τα κάτωθι:

► 8 Μαρτίου 2014: Συνάντηση στην αίθουσα Συνεδριάσεων στα Γραφεία Επιτρόπων 
Προεδρίας με όλες της Φιλοζωικές Οργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
αντηλλάγησαν απόψεις για το θέμα της κακοποίησης των ζώων, της σήμανσης και εγγραφής 
τους, των στειρώσεων, της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ιδιοκτητών κατοικίδιων, 
ιδιαίτερα των σκύλων, καθώς και του κοινού και τους ζητήθηκε να τις καταθέσουν γραπτώς 
στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

► 23 Μαΐου 2014: Συνάντηση Επιτρόπου Περιβάλλοντος με  Υπουργό Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός ανέφερε ότι οι Αστυνομικοί 
της Γειτονιάς έχουν οριστεί και ως αρμόδιοι και για το θέμα της προστασίας και της 
διασφάλισης της υγείας και ευημερίας των ζώων. Επίσης ορίστηκαν δύο αξιωματικοί της 
Αστυνομίας σε κάθε επαρχία ως σημεία επαφής, για άμεση επίλυση προβλημάτων και 
επίβλεψη των ενεργειών, που προκύπτουν για διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την 
προστασία και την ευημερία των ζώων.

► 27 Μαΐου 2014:  Συνάντηση  στο Προεδρικό Μέγαρο  με εκπρόσωπους των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
και εκπροσώπων της Ένωσης Δήμων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν 
απόψεις για το θέμα της Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων. 

► 13 Ιουνίου 2014: Συνάντηση Συντονισμού μεταξύ του κ. Αντωνίου, της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος και του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

► 17 Ιουνίου 2014: Συνάντηση στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος  με τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Κτηνιάτρων. Με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου αντηλλάγησαν απόψεις  
για απάβλυνση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και για τη διοργάνωση εκστρατείας 

Δραστηριότητες



36

για σήμανση και εγγραφή  των σκύλων στις Τοπικές Αρχές. Επίσης συζητήθηκε το θέμα 
ελέγχου του πληθυσμού μέσω των στειρώσεων. 

► 24 Ιουνίου 2014: Συνάντηση στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με την 
Συντονίστρια  της Μονάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου με την οποία συζητήθηκε η συμπερίληψη του θέματος 
της Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου 
Παιδείας στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Με την κ. Ζαχαρίου 
συμφωνήθηκε όπως το θέμα προωθηθεί για υλοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας και όπως, 
στο παρόν στάδιο, ενταχθεί στις παρουσιάσεις που πραγματοποιούν στα σχολεία  οι δύο 
εκπαιδευτικοί, που εργάζονται με απόσπαση στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

► 30 Ιουνίου 2014: Συνάντηση στο Δημαρχείο Λάρνακας με τους Δημάρχους Επαρχίας 
Λάρνακας και Αμμοχώστου. Στη συνάντηση καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι απόψεις 
των Δήμων οι οποίοι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία επωμίζονται μεγάλο μέρος της 
ευθύνης.  

► 7 Ιουλίου 2014: Συνάντηση στο Δημαρχείο Λεμεσού με τους Δημάρχους Επαρχίας 
Λεμεσού και Πάφου.  

► 11 Ιουλίου 2014: Συνάντηση στο Δημαρχείο Λατσιών με τους Δημάρχους Επαρχίας 
Λευκωσίας.

► 9 Οκτωβρίου 2014: Συνάντηση με τη Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. 
Στην συνάντηση συμφωνήθηκε η έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδιο, αφίσα, τηλεοπτικό 
σποτ) για την  Προστασία και Ευημερία των Ζώων. Το έντυπο υλικό έχει ετοιμασθεί και 
μέσω του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος αποστέλλεται στις Τοπικές Αρχές και 
διανέμεται στα νοικοκυριά. Μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί 134870 φυλλάδια και 685 
αφίσες. 

► 14 Νοεμβρίου 2014: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης διοργάνωσε 
συνέδριο με θέμα «Προστασία των Ζώων – Ο ρόλος της Αστυνομίας, των Συναρμοδίων 
Υπηρεσιών του κράτους αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας».   

► 28 Ιανουαρίου 2015: Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο  με την Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κα Πόπη Στυλιανού και υπηρεσιακούς 
παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων παρουσίασε το Προσχέδιο Νομοσχεδίου το οποίο ετοίμασε 
το Γραφείο του για τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων και 
αντηλλάγησαν απόψεις.

► 18 Φεβρουαρίου 2015:  Συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο  με τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξεως, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, και τον Προϊστάμενο 
του Ταμείου Θήρας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων παρουσίασε το Προσχέδιο Νομοσχεδίου το οποίο ετοίμασε 
το Γραφείο του για τη Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων και 
αντηλλάγησαν απόψεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της Πρότασης Νομοσχεδίου για τη δημιουργία «Ενιαίου Φορέα για 
την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων» και την παρουσίαση του στα Εμπλεκόμενα 
Υπουργεία  θα ξεκινήσει σύντομα η συζήτηση με τα πολιτικά κόμματα, την Τοπική 
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Αυτοδιοίκηση, τις φιλοζωικές οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα 
ακολουθήσει η κατάθεση του μετά από νομοτεχνική επεξεργασία ενώπιον του Υπουργικού 
Συμβουλίου ώστε  να μπορέσει να προωθηθεί στην Βουλή. 

• Καθορισμός ειδικών περιοχών της παραλίας για λούσιμο των σκύλων 

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος προέβηκε σε παραστάσεις για καθορισμό 
ειδικών περιοχών της παραλίας για λούσιμο των σκύλων 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. 

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε επιστολή, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2014, 
προς τον  Πρόεδρο Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών κ. Άγγελο Γεωργίου αναφέρει ότι 
δεν υπήρχε 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, ως εκ τούτου προτρέπει  την 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.

Δέον να σημειωθεί ότι ο καθορισμός  ειδικών περιοχών της παραλίας για λούσιμο των 
σκύλων  ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2014.

Οι παραλίες θα πρέπει να καθορίζονται  πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου προς 
διευκόλυνση του κοινού.

• 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 ελεύθερα.  

• Λειτουργία Δελφιναρίων 

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2015  ενημέρωσε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αντίθεση της στην απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου 
για ανάκληση της προηγούμενης απόφασης του, ημ. 8/10/1999 (επί διακυβερνήσεως 
Γλαύκου Κληρίδη). 

Η απόφαση την οποία έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 1999 με την 
οποία έκλεινε το δελφινάριο στην Αγία Νάπα, αλλά και η απόφαση για την απαγόρευση 
της οποιασδήποτε εισαγωγής κητοειδών στην Κύπρο, ήταν όχι μόνο ορθή αλλά και 
πρωτοποριακή για την εποχή. 

Σήμερα έχουμε μια δυσάρεστη ανατροπή αφού προωθείται μία «αναχρονιστική», κατά 
την άποψη μας, προσέγγιση του θέματος η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια 
και κυρίως την Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη η οποία είναι εναντίον των δελφιναρίων και 
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της διατήρησης των ζώων σε αιχμαλωσία ως πηγή κέρδους. Αποτέλεσμα αυτού είναι 
τα δελφινάρια να κλείνουν το ένα μετά το άλλο αφού δεν είναι οικονομικά βιώσιμα και 
ταυτόχρονα γίνονται αντικείμενο αυστηρής κριτικής και διαμαρτυριών.

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι  η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αντίθετη στην εμπορική 
εκμετάλλευση των δελφινιών. Επίσης η συνθήκη της Λισσαβόνας απαιτεί πλήρη σεβασμό 
της ευημερίας των ζώων ως συναισθανόμενα όντα.

Η λειτουργία δελφιναρίου προϋποθέτει την απομάκρυνση των ατόμων από το φυσικό 
τους περιβάλλον και τοποθέτηση τους σε ένα ξένο χώρο. Ταυτόχρονα η αιχμαλωσία και η 
καταπόνηση των κητοειδών σε μικρού μεγέθους δεξαμενές, επηρεάζει άμεσα την ψυχική 
και σωματική τους υγεία, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα σε αιχμαλωσία πεθαίνουν σε 
νεαρότερη ηλικία σε σχέση με τα άτομα των άγριων πληθυσμών.

 Επίσης, το χλώριο το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της πισίνας μπορεί να 
προκαλέσει δερματικά προβλήματα καθώς και προβλήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με 
την όραση των αιχμάλωτων ειδών. Παράλληλα, τα άτομα υπόκειται σε φαρμακευτικές αγωγές 
και τεχνικούς ελέγχους γονιμότητας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα που 
σχετίζονται με την αναπαραγωγική τους διαδικασία. Επιπλέον η αιχμαλωσία των ειδών 
έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς των ατόμων, με αποτέλεσμα 
συχνά να παρατηρούνται ατυχήματα, όπου σε ορισμένες περιπτώσεις απέβησαν μοιραία 
για τους ίδιους τους εκπαιδευτές.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άγρια κητοειδή προστατεύονται από νομοθετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών της οδηγίας 92/43/EEC (οδηγία για τους οικότοπους), 
η οποία στο Παράρτημα IV (Annex IV) προϋποθέτει την αυστηρή προστασία των 
πληθυσμών τους.     

Ως ανώτεροι θηρευτές της τροφικής αλυσίδας, διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο αναφορικά με τη διατήρηση της δομής και της σωστής λειτουργίας του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος.  Τα κητοειδή έχουν την ικανότητα να διαβιούν σε ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαιτημάτων συμπεριλαμβανομένων εκβολών ποταμών, παράκτιων περιβαλλόντων, 
καθώς και βαθύτερων υδάτινων ενδιαιτημάτων. 

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω η Επίτροπος Περιβάλλοντος ζήτησε όπως η εν λόγω 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου επανεξετασθεί και πρότεινε την προώθηση  
δημιουργίας πάρκου ανοικτής θαλάσσης με δελφίνια. Όπου δηλαδή οι άνθρωποι θα 
μπορούν να απολαμβάνουν τα δελφίνια στο φυσικό τους περιβάλλον.

10. Αστικό Πράσινο 

Η προστασία και η αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο 
για τις πόλεις αφού συμβάλλει στην απορρύπανση της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας, την 
αισθητική αναβάθμιση και αποτελεί μέτρο κατά της κλιματικής αλλαγής.

► Ήδη με πρωτοβουλία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος άρχισε η δημιουργία Δημοτικού 
Κήπου κάκτων και παχύφυτων και πάρκου ενδημικών φυτών 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 
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δημιουργία κήπων που θα προσελκύουν ντόπιους και ξένους επισκέπτες. 

► H Επίτροπος Περιβάλλοντος μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 
της με τον Περιφερειακό Δασικό  Λειτουργό Λευκωσίας κ. Λοίζο Λοίζου  συμφωνήθηκε η 
ετοιμασία έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των δέντρων στη Λεωφόρο Κυριάκου Μάτση 
στη Λευκωσία. Η έκθεση η οποία ετοιμάσθηκε από το Τμήμα Δασών και για την οποία έτυχε 
ενημέρωσης ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, περιλαμβάνει 
λεπτομερή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των δέντρων και προτείνει μέτρα 
θεραπείας τα οποία πρέπει να εφαρμόσει ο Δήμος για συντήρηση της δενδροστοιχίας. 
Κάποια δέντρα τα οποία κρίθηκαν ως επικίνδυνα αποκόπηκαν και στη θέση τους έχουν 
φυτευτεί άλλα στην παρουσία του Δημάρχου Λευκωσίας και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 
Στόχος της μελέτης είναι να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της περιοχής και ταυτόχρονα να 
δοθεί η δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των δέντρων τα οποία έχουν 
χαρακτηρισθεί ως «ασταθή» ώστε να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

► Με επιστολή του το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος εξέφρασε την παράκληση 
του προς τους Δήμους και τις Κοινότητες, ώστε να δοθούν άμεσα οδηγίες για τη 
υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων καθαρισμού (π.χ. εκκοπή χόρτων) για τα οικόπεδα και τις 
παρυφές των δρόμων, όπως αυτές εφαρμόζονται στις πλείστες Χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι σύγχρονες μέθοδοι είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον  λόγο του ότι τα 
παραγόμενα οργανικά απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό χώμα 
(κομποστοποίηση). Σημειώνεται ότι, αρκετοί Δήμοι και Κοινότητες της Κύπρου, έχουν ήδη 
εγκατάλειψη την μέθοδο καθαρισμού με εκσκαφείς και χρησιμοποιούν πολύ πιο φιλικές 
προς το περιβάλλον μεθόδους.

11. Πράσινη και Γαλάζια  Ανάπτυξη

H Πράσινη και Γαλάζια Ανάπτυξη αποτελούν μια νέα στρατηγική για την έξοδο από την 
κρίση επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη 
ανάπτυξη και  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς επένδυση στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία 
και τις νέες τεχνολογίες. Η ανάδειξη αυτού του νέου αναπτυξιακού προτύπου ανοίγει 
νέες δυνατότητες σε όλους τους τομείς, δημιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο της 
μεταποίησης, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας κλπ. Προτεραιότητες 
αποτελούν η αναδιάρθρωση στους παραγωγικούς τομείς και η εξοικονόμηση των φυσικών 
πόρων. 

Η Πράσινη και Γαλάζια Ανάπτυξη αναδεικνύονται ως νέο μοντέλο με εφαρμογή σε όλους 
τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποτελούν  επίσης ένα πολυδιάστατο στόχο 
για το μέλλον μέσα στο σύγχρονο οικονομικό τοπίο όπως διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. 
Απαιτείται άμεσα η στροφή προς την πράσινη κατεύθυνση για να πετύχουμε βιώσιμη 
αναπτυξιακή πορεία.
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12. 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, 
Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης . 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 107 
παρουσιάσεις προς τους μαθητές αγγίζοντας θέματα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, έγιναν 88 διαλέξεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, 16 σε 
Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές και 3 σε Συνέδρια προς Εκπαιδευτικούς.

Οι παρουσιάσεις  πραγματοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Μάριο Ευθυμίου και 
Γιόλα Ηροδότου που εργάζονται  στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με μερική 
απόσπαση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν στα 
θέματα Ενέργειας και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Αειφόρου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωσης, 
Κομποστοποίησης, Αειφόρου Παραγωγής και Κατανάλωσης, Πράσινων Επαγγελμάτων, 
Κλιματικών Αλλαγών, Νερού, Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων, Βιοκλιματικών 
Κτηρίων και κατασκευής  Λαχανόκηπων.

Όλες οι  παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος. 

Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η συνεργασία του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος με την ομάδα της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ)/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (ΠΙ) όπου δύο εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένα προσόντα στην ΠΕ/ΕΑΑ και 
μακροχρόνια εμπειρία αξιοποιούνται σε εξειδικευμένα θέματα του περιβάλλοντος και της 
αειφόρου ανάπτυξης και στηρίζουν τις δράσεις μας είναι ένα από τα σημαντικά βήματα 
προόδου που έχουν συντελεστεί στον τόπο μας προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ, μέσα από 
την ομάδα της ΠΕ/ΕΑΑ του ΠΙ, σε πολλά πεδία και πτυχές της τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης.

Στη βάση της εναρμόνισης της Κύπρου με τις διεθνείς πολιτικές οι οποίες θέτουν την 
ΕΑΑ στο επίκεντρο της παγκόσμιας εκπαιδευτικής ατζέντας θεωρούμε ότι πρέπει να 
προωθηθούν άμεσα οι ενέργειες εκείνες οι οποίες θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του 
θεσμού της ΠΕ/ΕΑΑ στον τόπο μας.

Επομένως, η λειτουργία Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη καθίσταται αναγκαία και επιβεβλημένη ως προς το θεσμικό και οργανωτικό 
πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑΑ. Τόσο εξαιτίας των διεθνών προτεραιοτήτων και πολιτικών, αφού 
η ΕΑΑ αποτελεί τη δεσπόζουσα τάση παγκόσμια σε ότι αφορά τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την υιοθέτηση ενός νέου 
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τρόπου ζωής προσανατολισμένου στην αειφόρο ανάπτυξη, όσο και προς την υλοποίηση 
του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΕΑΑ, που είναι η επίσημη πολιτική του Κράτους για 
την ΠΕ/ΕΑΑ.

Η μη δημιουργία και θεσμοθέτηση τμήματος συντονισμού για την ΕΑΑ (Μονάδα 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) σε εθνικό επίπεδο, η οποία 
ακόμη εκκρεμεί από το 2007 (έτος έγκρισης υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για 
την ΕΑΑ από το Υπουργικό Συμβούλιο) τονίζει την έλλειψη συντονισμού και αδυναμίας 
ενιαίας και οριζόντιας εφαρμογής των δράσεων της ΠΕ/ΕΑΑ με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και ευρύτερα με την κοινωνία των πολιτών.

Αντιθέτως, με τη δημιουργία και τη θεσμοθέτηση της Μονάδας η οποία θα έχει την ευθύνη 
για χάραξη πολιτικής και ελέγχου υλοποίησης των εθνικών πολιτικών, θα δομούνται 
μακροχρόνιες πολιτικές και θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητά 
τους αλλά και η δυνατότητα προώθησης αναπτυξιακών έργων στην ΕΑΑ.
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Εκστρατείες 

1. Να κηρυχθεί η Κύπρος χώρα ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς 

Πρώτη εκστρατεία του Γραφείου ήταν η  συγκέντρωση κάτω από την ομπρέλα του, 21 
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. 

Στις 24 Μαΐου 2014 πολίτες σε πάνω από 300 πόλεις σε όλο τον κόσμο, διαδήλωσαν 
ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις μεγάλες πολυεθνικές που τα 
προωθούν επιδιώκοντας να ελέγξουν την ανθρωπότητα μέσα από τον έλεγχο της τροφής, 
οργανώνοντας πορείες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού ενάντια 
στον έλεγχο των τροφίμων και την καταστροφή της βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Η Κύπρος συμμετείχε στην Παγκόσμια Πορεία με εκδήλωση που διοργανώθηκε από το 
Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και σε αυτήν συμμετείχαν Αγροτικές Οργανώσεις, 
Σύνδεσμοι Καταναλωτών, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών 
Κύπρου, το Συμβούλιο Γεωπόνων και το Κίνημα Οικολόγων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν:

• Να κηρυχθεί η Κύπρος χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

• Να προωθηθεί, επεκταθεί και ενισχυθεί η καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών 
κατάλληλων για παραγωγή ζωοτροφών απαλλαγμένων από γενετικά τροποποιημένους 
οργανισμούς.

• Να  προχωρήσει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
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. 

• Να προωθηθεί η οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία. 

Μέρα Περιβάλλοντος

Συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο 
Κουγιάλη , την Επίτροπο Περιβάλλοντος και εκπροσώπους από 21 οργανώσεις και κινήματα 
πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014 ενόψει της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Επίτροπος Περιβάλλοντος επέδωσε στον Υπουργό Κοινή 
Διακήρυξη για «Ανακήρυξη της Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς» την οποία συνυπογράφουν η   Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, 
το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, η Νέα Αγροτική Κίνηση, ο Ευρωαγροτικός 
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Σύνδεσμος Κύπρου, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, οι Φίλοι της 
Γης, η ΑΚΤΗ, το  Συμβούλιο Γεωπόνων, η  Οικολογική Κίνηση, το  Κίνημα Ζωής Κύπρου, 
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, οι WAKE Up Cyrpus, η Terra Cypria, η  RE-
ACTION, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, η 
Παναγροτική Ένωση Κύπρου και Ένωση Κυπρίων Αγροτών.

2.Let’s do it Mediterranean-Καθαρίζουμε Θάλασσες και Ακτές σε 1 Μέρα 

Το Γραφείο της Επίτροπου Περιβάλλοντος, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η ομάδα Let’s do 
it Cyprus!, η CYMEPA και η ΑΚΤΗ διοργάνωσαν στις 10 Μαΐου 2014  με επιτυχία την 
εκστρατεία «Let’s do it Mediterranean- Καθαρίζουμε Θάλασσες και Ακτές σε 1 Μέρα».

Η  επιτυχία της εκστρατείας στηρίχθηκε στον εθελοντισμό και στην αγάπη όλων μας 
για τη θάλασσα και τις ακτές της Κύπρου μας. Η θάλασσα της Μεσογείου αποτελεί ένα 
εύθραυστο οικοσύστημα το οποίο βρίσκεται κάτω από τη  συνεχή πίεση των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων και εμείς οφείλουμε να δράσουμε πραχτικά για την προστασία της.

Σε αυτή την εκστρατεία καθαρίστηκαν 30 παραλίες (10 στην Λεμεσό, 5 στην Λάρνακα, 
5 στην Αμμόχωστο και 10 στην Πάφο) με τη συμμετοχή 1025 εθελοντών ο οποίοι έχουν 
περισυλλέξει 695 Kg σύμμικτα και 153 Kg ανακυκλώσιμα.

Στόχος της Εκστρατείας ήταν  η ανάδειξη της ομορφιάς των θαλασσών και των ακτών 
της Κύπρου ώστε περισσότερος κόσμος να τις γνωρίσει και να νιώσει την ανάγκη για 
προστασία και διαφύλαξη τους.

3.Ώρα της ΓΗΣ

Το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015, εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες σε περισσότερες από 
162 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 την ανάγκη 
λήψης μέτρων για την προστασία της ανθρωπότητας από τις κλιματικές αλλαγές.

Στη χώρα μας η εμβληματική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην 
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. 

Στα πλαίσια αυτής της  δράσης, στις 27 Μαρτίου 2015,  με πρωτοβουλία της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος φιλοξένησε σήμερα στα έδρανα της  ομάδα παιδιών από πέντε 
Δημοτικά σχολεία. 

Τα παιδιά  συζήτησαν με τους Βουλευτές για τις σχολικές τους δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και έθεσαν τα ερωτήματα τους που αφορούσαν την 
εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α..
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4.Ένα Δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται 

Σε μια ξεχωριστή – πράσινη - ενέργεια προχώρησε το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
με θέμα “Ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται η οποία προσδοκούμε να γίνει θεσμός.”

Η πρωτοβουλία του Γραφείου μας στοχεύει στην ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού 
των κατοίκων μιας περιοχής με τα δέντρα και κατά επέκταση με τα δάση της ευρύτερης 
περιοχής.

Το να φυτεύει ένας γονιός ένα δέντρο είναι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσει τον «ερχομό» 
ενός παιδιού. Είναι μία πράξη που συμβολίζει ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα αρχή. Τα παιδιά 
γίνονται ανάδοχοι αυτών των δέντρων που φύτεψαν οι γονείς κατά τη γέννησή τους, μέσα 
από μια διαδικασία που τονίζει την αλληλένδετη πορεία τους.

Ήδη πραγματοποιήσαμε με επιτυχία τρεις δενδροφυτεύσεις στα πλαίσια αυτής της ιδέας, 
στο Δήμο Γερίου, στο Δήμο Λατσιών και στο Δήμο Έγκωμης.

5.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 βρίσκεται σε διαδικασία εφαρμογής του και από το Γραφείο της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Εκστρατείες
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Κοινά

1. Παράπονα  Πολιτών

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, έχει χειριστεί με σχετική επιστολογραφία 
προς τα αρμόδια Υπουργεία, Τμήματα, Υπηρεσίες, 200 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

Οχληρία από έντονες οσμές και αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ενορία Αγίων 
Κωνσταντίου και Ελένης στο Δάλι.

Για το υπό αναφορά θέμα η Επίτροπος Περιβάλλοντος συγκάλεσε τρεις συσκέψεις στο 
Γραφείο της με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και είχε αριθμό συναντήσεων με τους 
επηρεαζόμενους κατοίκους, καθώς και με εργοστασιάρχες που εδρεύουν στην περιοχή. 

Κατά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

• Τοποθετήθηκαν όργανα μέτρησης από το Τμήμα Επιθεώρησης εργασίας στο 
Δημοτικό Σχολείο της περιοχής και συγκεκριμένα στην ταράτσα για λόγους ασφαλείας. Σε 
περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν είναι αντιπροσωπευτικά κατά τους 
πρώτους έξι μήνες, να εξεταστεί εναλλακτικός τόπος τοποθέτησης των οργάνων μέτρησης.

• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι προσβάσιμα προς όλους τους 
ενδιαφερομένους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

• Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, να προχωρήσει ως έχει δεσμευτεί σε συλλογή 
στοιχείων για τον αριθμό, τη δραστηριότητα και τις άδειες που κατέχουν οι εγκαταστάσεις 
οι οποίες δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές περιοχές Λατσιών, Γερίου, Τσερίου και 
Κάτω Χωρίου Νήσου. Οι επηρεαζόμενοι Δήμοι και Κοινότητες να δώσουν άμεσα και χωρίς 
χρονοτριβή οποιαδήποτε στοιχεία τους ζητηθούν από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 
για τους σκοπούς της προαναφερόμενης καταγραφής.

• Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που πιθανόν να προκαλούν την οχληρία, δεσμεύτηκαν 
όπως ότι προκύψει τεκμηριωμένα από τις μετρήσεις που πρόκειται να γίνουν και απαιτούν 
βελτιώσεις στις μονάδες τους θα το κάνουν, χωρίς να υπολογίσουν οποιοδήποτε κόστος.

• Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων θα 
δοθεί στα αρμόδια Τμήματα (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Τμήμα Περιβάλλοντος) 
για να προβούν σε επιτόπιους ελέγχους όπου χρειάζεται. Επιπλέον με βάση την εν 
λόγω καταγραφή να εξεταστεί το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ζώνη προστασίας μεταξύ 
των οικιστικών και των βιομηχανικών περιοχών. Να ετοιμαστεί σχετική εισήγηση και να 
υποβληθεί στο Πολεοδομικό Συμβούλιο.

Όλα όσα έχουν αποφασισθεί βρίσκονται σε εξέλιξη. Ήδη άρχισε η καταγραφή και ανάλυση 
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των μετρήσεων καθώς και η  καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εγκαταστάσεων. Η 
Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει να παρακολουθεί και να συντονίζει τις προσπάθειες 
μέχρι το πρόβλημα να επιλυθεί. 

Υπερβολική Συγκέντρωση Διαφημιστικών Φυλλαδίων στα Γραμματοκιβώτια και 
Τρόποι Αντιμετώπισης 

Μετά τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
στις 10 Δεκεμβρίου 2014 και κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αδάμο 
Αδάμου για σύγκληση σύσκεψης στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με στόχο την 
εξεύρεση κοινής συνισταμένης μεταξύ των αρμοδίων Τμημάτων και των  Τοπικών Αρχών 
και την κατάθεση συγκεκριμένης και γραπτής  πρότασης στην εν λόγω επιτροπή που να 
επιλύει τις μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες διαφωνίες, πριν από τη συνέχιση της συζήτησης 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και την προώθηση πρότασης νόμου στην 
ολομέλεια της Βουλής, σας ενημερώνω ότι από πλευράς του Γραφείου της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος, έγιναν τα ακόλουθα βήματα:

► Συνάντηση με Παγκύπριο Σύνδεσμο Διανομέων Διαφημιστικού Υλικού και ΠΟΒΕΚ στις 
23 Δεκεμβρίου 2014.

► Συνάντηση με Διευθυντή Ταχυδρομείου στις 21 Ιανουαρίου 2015. 

► Συνάντηση με Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών στις 27 Ιανουαρίου 2015.

► Σύσκεψη στο Γραφείου μας όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν το Υπουργείο Εσωτερικών, 
το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Νομική Υπηρεσία, η 
Ένωση Δήμων και η Ένωση Κοινοτήτων στις 2 Φεβρουαρίου 2015 .

► Συνάντηση με Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Με βάση τα όσα  συζητήθηκαν στις πιο πάνω συναντήσεις και στη σύσκεψη έχουν προκύψει 
τα ακόλουθα:

► O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δεν έχει 
αρμοδιότητα αφού ο νόμος που διέπει τη λειτουργία του Γραφείου του είναι ξεκάθαρος και 
αφορά την αποστολή υλικού σε φάκελο όπου αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση του 
παραλήπτη. 

► Το Υπουργείο Εσωτερικών συμφώνησε όπως αναλάβει την αδειοδότηση των Διανομέων  
Διαφημιστικού Υλικού. Όλοι οι Διανομείς  Διαφημιστικού Υλικού θα αδειοδοτούνται από 
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και θα πληρώνουν ανάλογο τέλος. Θα 
υπάρχει τέλος για άδεια που αφορά επαγγελματική δραστηριότητα σε όλες τις Επαρχίες 
και τέλος που αφορά επαγγελματική δραστηριότητα σε μία Επαρχία. 

► Οι Τοπικές Αρχές θα ενημερώνονται και θα κατέχουν τη λίστα με τους αδειοδοτημένους 
διανομείς.

► Ο αριθμός αδείας θα πρέπει να τυπώνεται σε κάθε διαφημιστικό φυλλάδιο. Οι 
διαφημιζόμενες εταιρείες θα ενημερωθούν και θα φροντίζουν πριν εκτυπώσουν το 
διαφημιστικό υλικό  να συμβληθούν με αδειοδοτημένο Διανομέα ή να αδειοδοτηθούν οι 
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ίδιες (αν επιθυμούν να κάνουν μόνες τους τη διανομή) ώστε ο αριθμός αδείας να τυπωθεί 
στο ενημερωτικό υλικό.

► Όσες διαφημιζόμενες εταιρείες δεν έχουν εκτυπωμένο τον αριθμό αδείας του διανομέα 
στο διαφημιστικό τους υλικό διαπράττουν ποινικό αδίκημα.

► Όσοι διανομείς δεν σέβονται την επιθυμία του πολίτη να μην λαμβάνει στο γραμματοκιβώτιο 
του διαφημιστικό υλικό παρόλο που έχει επικολλήσει το ανάλογο αυτοκόλλητο διαπράττουν 
ποινικό αδίκημα. 

► Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει συμφωνήσει και θα αναλάβει την ενημέρωση 
του κοινού με έντυπο που θα σταλεί σε όλα τα νοικοκυριά και με τηλεοπτικό spot. Επίσης 
θα εκδώσει αυτοκόλλητο το οποίο θα παρέχει  δωρεάν από τα κατά τόπους ταχυδρομεία  
σε κάθε πολίτη που δεν επιθυμεί να λαμβάνει στο γραμματοκιβώτιο του διαφημιστικό υλικό.

► Η εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των Τοπικών Αρχών οι 
οποίες θα έχουν την ευθύνη επιβολής προστίμου.

Τονίζεται  ότι οι Τοπικές Αρχές δεν συμφωνούν στην ανάληψη αυτής της ευθύνης παρά το 
γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί με την πιο πάνω διαδικασία. Ως εκ τούτου 
θεωρούμε ότι μετά και από την επόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος αν δεν επέλθει συναίνεση η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει να 
επιλύσει το αδιέξοδο με Νόμο. Δεν είναι σωστό ένα τέτοιο θέμα να πηγαινοέρχεται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων από το 2010 μέχρι σήμερα χωρίς αποτέλεσμα.

Θεωρούμε σημαντική την αλλαγή στάσης του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένουμε και 
από τις Τοπικές Αρχές την ανάληψη της δικής τους ευθύνης. Αναμένουμε επίσης τη θετική 
στάση των κοινοβουλευτικών κομμάτων και την υπερψήφιση Νομοσχεδίου ή πρότασης 
Νόμου που θα νοικοκυρεύει αυτήν την ακαταστασία και θα μειώνει την οχληρία, τη ρύπανση 
και την παράνομη εργοδότηση.   

3. Εκδηλώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα 

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος έχει θέση υπό την αιγίδα της και /ή έχει χαιρετίσει παρά 
πολλές εκδηλώσεις και φεστιβάλ περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε όλη την Ελεύθερη 
Κύπρο. Δειγματοληπτικά να αναφέρω το πρόγραμμα της τηγανοκίνησης στα σχολεία, το 
φεστιβάλ της Greendot, του Ραδιοφωνικού Σταθμού Άστρα, του Δήμου Λακατάμιας, του 
Δήμου Λιβαδιών, των Κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας, δενδροφυτεύσεις σε Δήμους και 
Κοινότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εβδομάδας Κινητικότητας, εκδηλώσεις προώθησης 
τοπικών-παραδοσιακών προϊόντων, εκδηλώσεις Τμημάτων, Φορέων και Οργανώσεων για 
τη Διαχείριση Αποβλήτων, το Νερό, την Ενέργεια, την Ευημερία των Ζώων, την Πράσινη 
Επιχειρηματικότητα κ.α.
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Άλλες Απόψεις 

1.  Επικύρωση Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας 
Ζώνης (Integrated Coastal Zone Management) 

Παρέμβαση του Γραφείου μας έγινε με ερώτηση στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατά πόσο έχουμε ως Κύπρος επικυρώσει το Πρωτόκολλο 
για την Ολοκληρωτική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (Integrated Coastal Zone Manage-
ment) της Σύμβασης της Βαρκελώνης.

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω θέμα υπάρχει και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(Council Decision 2010/631/EU) και προωθείται οδηγία για ενιαία εναρμόνιση των Κρατών 
Μελών με τις ρήτρες του Πρωτοκόλλου που βρίσκεται στα τελευταία στάδια υιοθέτησης.

Άποψη του Γραφείου μας είναι ότι με την επικύρωση και υιοθέτηση του συγκεκριμένου 
πρωτοκόλλου εκτός της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας ως Κράτος Μέλος, έχουμε 
να αποκομίσουμε πολλαπλά οφέλη, καθώς θα προωθηθεί η ολοκληρωτική διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών οικολογικού και 
μορφολογικού ενδιαφέροντος, και η ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων.

2. Οι  Περί  Ρύθμισης, Διαχείρισης και Λειτουργίας Αλιευτικών 
Καταφυγίων(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014 – Οι Περί Αλιευτικών Καταφυγίων 
(Δικαιώματα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014

Για το θέμα των πιο πάνω τροποποιητικών κανονισμών το Γραφείο της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος με επιστολή του, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2014, προς τον Αν. Διευθυντή 
Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, ανέφερε τα πιο κάτω: 

► Σχετικά με τον ετήσιο ελλιμενισμό ή εναπόθεση σκάφους εντός των χώρων αλιευτικού 
καταφυγίου, η καταβολή € 100 για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος αυτού, 
αποτελεί πιθανό ένα υψηλό κόστος το οποίο θα κληθούν να επωμιστούν κατά κύριο λόγο 
οι παράκτιοι αλιείς. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η πλειονότητα των σκαφών παράκτιας 
αλιείας είναι μήκους 6-12 μέτρα, καθώς και των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς, η αύξηση των τελών ελλιμενισμού των σκαφών στα € 
100, θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξεταστεί με στόχο τη μείωση του.

► Όσον αφορά το ποσό εξώδικής ρύθμισης το οποίο θα καθορίζεται στα € 500 σε 
περίπτωση απόρριψης μέσα στο αλιευτικό καταφύγιο σαβούρας, αντικειμένων πετρελαίου 
ή παράγωγων πετρελαίου, μπαταριών (συσσωρευτών), περιττωμάτων των θαλάσσιων και 
χερσαίων χώρων του καταφυγίου μας βρίσκει σύμφωνους, ενώ ταυτόχρονα θα θέλαμε 
να εισηγηθούμε τη διασφάλιση ύπαρξης χώρων συλλογής των προαναφερθέντων στα 
αλιευτικά καταφύγια, με στόχο την αποφυγή τέτοιων φαινομένων.

3. Τοποθέτηση μόνιμων σταχτοδοχείων στις ομπρέλες των οργανωμένων παραλιών
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Στην  εκστρατεία  καθαρισμού «Καθαρίζουμε Θάλασσες και  Ακτες σε  1 Μέρα» η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2014, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία 
εντοπίσαμε, αποτελούσαν οι γόπες των τσιγάρων κατά μήκος της ακτογραμμής των 
ελεύθερων παραλιών της Κύπρου. 

Παρά το γεγονός ότι οι γόπες των τσιγάρων κατατάσσονται στην κατηγορία των 
βιοδιασπώμενων, εντούτοις σε μερικές περιπτώσεις ο χρόνος βιοδιάσπασης τους 
μπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια. Παράλληλα, προκαλούν ποιοτική υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν άμεσα την υγεία πολλών ζωικών οργανισμών 
(π.χ. πουλιά και θαλάσσιους οργανισμούς) οι οποίοι πολλές φορές μπερδεύουν τις γόπες 
των τσιγάρων με τροφή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται στομαχικές διαταραχές 
που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν στον θάνατο, εξαιτίας των βλαβερών χημικών 
ουσιών του καπνού τις οποίες περιέχουν. Πέραν αυτών, προκαλείται αισθητική οχληρία 
των επισκεπτών και λουομένων των παραλιών, η οποία δεν συνάδει με την ευρύτερη 
αισθητική του νησιού μας.    

Η άμβλυνση του προβλήματος αυτού θα οδηγούσε στην ποιοτική αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος με πολλαπλά οφέλη πρωτίστως για την ίδια την κοινωνία των πολιτών και 
αφετέρου για τους θαλάσσιους και χερσαίους οργανισμούς.

Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της προς τις 
Τοπικές Αρχές, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2014, εισηγείται ως πρώτο μέτρο την τοποθέτηση 
μόνιμων σταχτοδοχείων στις ομπρέλες των οργανωμένων παραλιών με στόχο τη μείωση 
της απόρριψης των αποτσίγαρων  στην άμμο και τις καλεί να το υιοθετήσουν. 

4. Τροποποίηση Σχεδίου Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών για την Εισαγωγή 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και την τροποποίηση που είχε προταθεί από το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  (η χορηγία για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
και Ελέγχου (EMAS) να περιοριστεί μόνο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία) η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος με επιστολή της στο Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 
2 Ιουνίου 2014, ανέφερε ότι η χορηγία για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ξενοδοχειακή 
βιομηχανία, αλλά σε όλες τις βιομηχανίες και τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για 
τους πιο κάτω λόγους:

► Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς στην συγκεκριμένη τροποποίηση, το γεγονός ότι η υπό 
αναφορά χορηγία πρέπει να περιοριστεί μόνο στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, καθώς και το 
γεγονός ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες προσφέρονται για σημαντικότερα οφέλη από άλλες 
βιομηχανίες και  μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

► Θα ήταν καλύτερο η χορηγία να είναι ανοικτή προς όλους τους κλάδους και επιχειρήσεις 
και μετά την υποβολή αιτήσεων να εξετάζονται τα περιβαλλοντικά οφέλη που αναμένεται 
να προκύψουν, και να δίνεται έγκριση και χορηγία στην αίτηση στην οποία προκύπτουν 
τα περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη. Η οποιαδήποτε απόφαση παρθεί, πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη και να ικανοποιεί το περί δικαίου αίσθημα. 

► Να τεθούν μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη, ώστε να μην υπάρχει η υποψία εύνοιας 
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από κάποιους ενδιαφερόμενους.

► Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, δεν είναι ορθό να αποκλείονται εκ των 
προτέρων βιομηχανίες και μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από τη δυνατότητα 
λήψης επιχορηγήσεων, όσο μικρό και αν είναι το ποσό της επιχορήγησης.

5. Επέκταση Βιομηχανικής Ζώνης Βόρια της  Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή για το πιο πάνω θέμα, προς τον Γενικό Ελεγκτή, 
με ημερομηνία  15 Ιουλίου 2014, τον πληροφόρησε για τα πιο κάτω: 

► Ο καθορισμός της υπό αναφορά πολεοδομικής ζώνης, έγινε από το προηγούμενο 
Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων για το νέο Τοπικό 
Σχέδιο Λεμεσού. Η σχετική γνωστοποίηση, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 4 Ιανουαρίου 2013. 

► Η συγκεκριμένη επέκταση της βιομηχανικής ζώνης, εφάπτεται του βόρειου μέρους της 
υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης και έχει καθοριστεί σε περιοχή που προηγουμένως ήταν 
ζώνη προστασίας (Δα3).

► Η νέα βιομηχανική ζώνη αποτελείται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές ιδιοκτησίες και στην 
πράξη είναι προέκταση / επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής περιοχής. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα οι εν λόγω ιδιωτικές ιδιοκτησίες να επωφελούνται, για ίδιον όφελος 
χωρίς να καταβάλουν οποιοδήποτε κόστος, από τις υπηρεσίες και τις υποδομές που 
δημιουργήθηκαν. Η Κυπριακή Δημοκρατία δαπάνησε τεράστιο ποσό για την κατασκευή 
της υφιστάμενης βιομηχανικής ζώνης. Σημειώνεται ότι τα τεμάχια που εμπίπτουν στην 
υφιστάμενη βιομηχανική ζώνη, έχουν ενοικιαστεί σε ιδιώτες οι οποίοι καταβάλουν πολύ 
ψηλά ετήσια ενοίκια προς το Κράτος. 

► Ο Σύνδεσμος της Γ’ Βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού (Ύψωνα), εκφράζει έντονες 
διαμαρτυρίες για την υπό αναφορά επέκταση, διότι μόνο μια πρόσβαση υπάρχει προς την 
υφιστάμενη βιομηχανική ζώνη, με αποτέλεσμα να δημιουργείτε κυκλοφοριακή συμφόρηση 
σε σημείο που οι βιομηχανίες της περιοχής να δυσκολεύονται στη διεξαγωγή των εργασιών 
τους. Ως εκ τούτου και εφόσον η πρόσβαση στην νέα επέκταση θα γίνεται πάλι από το ίδιο 
σημείο που χρησιμοποιείτε και σήμερα, θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη συμφόρηση 
και προβλήματα στις υφιστάμενες βιομηχανίες. 

► Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για την υπόθεση αυτή, δεν έχει προηγηθεί 
της εν λόγω επέκτασης περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη, καθώς και μελέτη 
σκοπιμότητας, η οποία θα καταδείκνυε κατά πόσο η επέκταση αυτή είναι χρήσιμη ή όχι. 
Για ενημέρωση σας, στην υφιστάμενη βιοτεχνική ζώνη, καθώς και σε γειτνιάζουσες ζώνες, 
μεγάλος αριθμός εργοστασίων και βιοτεχνιών έχουν κλείσει, λόγω της οικονομικής κρίσης. 
Επίσης η επέκταση αυτή έχει οριοθετηθεί σε ύψωμα (βουνό), με το μεγαλύτερο υψόμετρο 
στην περιοχή και ως εκ τούτου θα είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή η μεταφορά υπηρεσιών 
(νερό, ηλεκτρισμός κτλ).

► Η οικεία Τοπική Αρχή (Δήμος Ύψωνα), το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, το Τμήμα Περιβάλλοντος και ο Σύνδεσμος της Γ’ Βιομηχανικής περιοχής 
Λεμεσού (Ύψωνα), δεν είχαν ενημερωθεί για την απόφαση της υπό αναφορά επέκταση 
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και ούτε τους έχει ζητηθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα θέματα που τους αφορούν. 
Θεωρούμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει την τεχνογνωσία, ώστε να λαμβάνει τέτοιες 
αποφάσεις, χωρίς να έχει εις γνώση του τις απόψεις των αρμόδιων Τμημάτων και πριν να 
προηγηθεί διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.  

► Η εν λόγω απόφαση πάρθηκε από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο και η 
σχετική γνωστοποίηση, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4 
Ιανουαρίου 2013, 51 ημέρες δηλαδή πριν τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών του 
2013 (24 Φεβρουαρίου 2013). 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ζητήσαμε από τον Γενικό Ελεγκτή όπως δώσει οδηγίες για 
διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επέκταση γιατί η συγκεκριμένη ιδιωτική 
γη, μέχρι και 51 ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές του 2013, συμπεριλαμβανόταν σε 
ζώνη προστασίας. Η αλλαγή πολεοδομικής ζώνης 51 μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές 
και χωρίς να ζητηθούν οι απόψεις των αρμόδιων Τμημάτων, 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 του Συνδέσμου της Γ’ Βιομηχανικής 
περιοχής Λεμεσού (Ύψωνα) να σταθμιστούν οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς και 
χωρίς άλλη καθυστέρηση να αποχαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος χώρος με κατάργηση 
του καθεστώτος βιομηχανικής ζώνης, εφόσον κατά την έρευνα  του Γενικού Ελεγκτή 
διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες στην όλη διαδικασία.

Ο Γενικός Ελεγκτής μας έχει ενημερώσει ότι εξετάζει το θέμα και θα το παραπέμψει στο 
Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με το πόρισμα του.

6. Ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της στον Γενικό Ελεγκτή με ημερομηνίας 4 
Ιουνίου 2014 του ζήτησε όπως δώσει οδηγίες, ώστε σε όλες τις συμβάσεις του Δημοσίου, 
των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, καθώς και συμβάσεις ιδιωτικών συμφερόντων που 
περιλαμβάνουν παραγωγή αποβλήτων ΑΕΚΚ (από αποξέσεις, εκσκαφές, κατεδαφίσεις 
κτλ), να προσκομίζει ο ανάδοχος με το πέρας του έργου, αποδεικτικό από αδειοδοτημένη 
μονάδα, ότι όλες οι παραχθείσες ποσότητες αποβλήτων ΑΕΚΚ με βάση το συμβόλαιο 
έχουν τύχει της ορθής και νόμιμης επεξεργασίας.

Μέχρι τώρα και σύμφωνα με στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία, πολύ μικρό ποσοστό 
αποβλήτων ΑΕΚΚ, τυγχάνει επεξεργασίας από αδειοδοτημένες μονάδες στην Κύπρο, με 
αποτέλεσμα οι διάφοροι εργολάβοι να καρπώνονται το ποσό που είναι υποχρεωμένοι 
να δαπανήσουν για την ανακύκλωση των εν λόγω αποβλήτων και αυτά να καταλήγουν 
ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε θετικά στην πιο πάνω 
πρόταση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.
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7. Αίτηση για Παραχώρηση Άδειας Λατομείου Εξόρυξης Ογκόλιθων και Αδρανών 
Υλικών στην Πελαθούσα στην Επαρχία Πάφου (αρ. ΠΑΦ/00867/2011)

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή για το πιο πάνω θέμα, προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών,  ημερομηνίας  23 Ιουλίου 2014, τον πληροφόρησε τα ακόλουθα: 

► Η περιοχή για την οποία έχει υποβληθεί η εν λόγω  αίτηση για παραχώρηση άδειας 
λατομείου θεωρείται πολύ ευαίσθητη από περιβαλλοντικής άποψης, αφού είναι πολύ 
πλούσια  σε χλωρίδα και  πανίδα. Συγκεκριμένα η υπό αναφορά περιοχή θεωρείται 
μοναδική από περιβαλλοντικής άποψης καθότι συνδυάζει μια μεγάλη ποικιλία από θάμνους 
και σπάνια ενδημικά φυτά με πληθώρα χαρουπόδεντρων. Επιπλέον αποτελεί ενδιαίτημα 
μεγάλου αριθμού ειδών ενδημικής πανίδας, όπως είναι τα αγρινά, οι λαγοί, οι πέρδικες, οι 
φραγκολίνες καθώς και διαφόρων άλλων ειδών φιδιού. 

► Η λατομική δραστηριότητα θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις γειτνιάζουσες  
περιοχές, με τη διέλευση βαρέων οχημάτων διαμέσου αγροτικών δρόμων καθώς και με 
τη μόλυνση της ατμόσφαιρας από την παραγόμενη από το λατομείο σκόνη. Επιπλέον 
η λατομική δραστηριότητα στην υπό αναφορά περιοχή θα επιφέρει ολοκληρωτική 
καταστροφή σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Κύπρου, με τις επιπτώσεις στην 
χλωρίδα και την πανίδα να είναι μη αναστρέψιμες, όποια έργα αποκατάστασης και αν 
γίνουν στο τέλος.

► Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί, με βάση τα σημερινά  οικονομικά δεδομένα, ο 
αριθμός των λατομικών υλικών που χρειάζεται η οικοδομική και οποιαδήποτε άλλη σχετική 
βιομηχανία στην Κύπρο. Τα πλείστα υφιστάμενα λατομεία που υπάρχουν στην Κύπρο 
υπολειτουργούν, λόγο της οικονομικής κρίσης και της μικρής ζήτησης που υπάρχει για 
λατομικά υλικά.  

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, πρόταση μας είναι όπως μην παραχωρηθεί  οποιαδήποτε άλλη 
άδεια για λατομικές δραστηριότητες εκτός λατομικών πολεοδομικών ζωνών και εφόσον δεν 
τεκμηριώνεται λόγω της ύφεσης στην οικοδομική βιομηχανία, άμεση ανάγκη για λατομικά 
υλικά.

8. Εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Μαραθάσας

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της στο Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, 
ημερομηνίας  23 Ιουλίου 2014, κατέθεσε τις πιο κάτω απόψεις για το υπό αναφορά θέμα: 

► Η δασική περιοχή (η οποία και εμπίπτει σε περιοχή προστασίας Natura 2000) για την 
οποία προτείνονται οι διάφορες αναπτύξεις στο υπό αναφορά τοπικό σχέδιο, θεωρείται 
πολύ ευαίσθητη από περιβαλλοντικής άποψης, αφού είναι πολύ πλούσια τόσο σε χλωρίδα 
όσο και σε πανίδα. Συγκεκριμένα η υπό αναφορά περιοχή θεωρείται μοναδική από 
περιβαλλοντικής άποψης καθότι συνδυάζει μια μεγάλη ποικιλία από θάμνους και σπάνια 
ενδημικά φυτά με πληθώρα δέντρων. Επιπλέον αποτελεί ενδιαίτημα μεγάλου αριθμού 
ειδών ενδημικής πανίδας. 

► Προτού υποβληθούν οι εισηγήσεις για την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 
σε έκταση εντός του Κρατικού Δάσους Πάφου θα έπρεπε να ζητηθούν οι απόψεις του 
Τμήματος Δασών που έχει και την ευθύνη διαχείρισης της συγκεκριμένης γης, καθώς και 
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της Υπηρεσίας Ενέργειας και Ρ.Α.Ε.Κ, ώστε να διαπιστωθεί αν η τακτική της δημιουργίας 
μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων έχει ενταχθεί στην στρατηγική και τα προγράμματα για 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξ’ όσων γνωρίζουμε η νέα στρατηγική της Κύπρου σε 
σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε οικίες με τη μέθοδο του Νet-Μetering και να αποφευχθούν άδειες για 
μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ήδη εκκρεμεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
τα προηγούμενα χρόνια για την κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. 

► Είναι αδόκιμο και αχρείαστο να προτείνεται η δημιουργία νέου ελικοδρομίου, την στιγμή 
που στην περιοχή για την οποία έχει εκπονηθεί το εν λόγω τοπικό σχέδιο, υπάρχουν άλλα 
έντεκα. 

► Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, δεν έχει προηγηθεί της εν λόγω πρότασης 
για δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης, περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη, καθώς και 
μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα καταδείκνυε κατά πόσο η δημιουργία της συγκεκριμένης 
ζώνης είναι χρήσιμη ή όχι. Για ενημέρωση σας, στις υφιστάμενές βιοτεχνικές ζώνες σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου, μεγάλος αριθμός εργοστασίων και βιοτεχνιών έχουν 
κλείσει, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

► Οι οποιεσδήποτε προτάσεις γίνονται από διάφορους μελετητές πρέπει να είναι πάντα 
τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες. Θεωρούμε ότι για τις συγκεκριμένες εισηγήσεις δεν έχει 
προηγηθεί σοβαρή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, αλλά ούτε και λήφθηκαν υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και οι πραγματικές δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν 
στην περιοχή μελέτης. 

► Έχουν ξοδευτεί αρκετά λεφτά σε μελέτες μέχρι τώρα, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε 
ουσιαστική συνεισφορά στην απάμβλυνση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η Κυπριακή ύπαιθρος. Οι οποιεσδήποτε μελέτες που θα ετοιμαστούν από εδώ και πέρα 
πρέπει να είναι ουσιαστικές και με λύσεις άμεσα εφαρμόσιμες και κοινά αποδεκτές. Δεν 
χρειάζεται το Κράτος άλλες δαπανηρές μελέτες με ανεφάρμοστες προτάσεις που δεν 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής για να γεμίζουν τα συρτάρια των 
αρμοδίων. Όλες οι μελέτες πρέπει να τυγχάνουν δημόσιας διαβούλευσης και να είναι 
προσβάσιμες στο κοινό ανά πάσα στιγμή. 

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, παράκληση μας είναι όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη 
οι ενδοιασμοί μας, καθώς και αυτοί του Τμήματος Δασών και να δοθούν οδηγίες για 
αναθεώρηση των εν λόγω προτάσεων. 

9. Οχληρία από ανεξέλεγκτη ρίψη φυσιγγίων και άλλων σκουπιδιών από Κυνηγούς

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της στο Προϊστάμενο Υπηρεσίας Θήρας και 
Πανίδας, ημερομηνίας  6 Απριλίου 2015, επισήμανε ότι σύμφωνα με τον περί Προστασίας 
και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Τροποποιητικός Νόμο του 2012η 
Τροποποίηση του άρθρου 42 αναφέρει ότι «Πρόσωπο που κατέχει άδεια κυνηγίου, κατά 
τη διάρκεια κάθε κυνηγετικής εξόρμησης, οφείλει να κατέχει αριθμό κενών φυσιγγίων, 
τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των φονευθέντων θηραμάτων που κατέχει».

Επειδή οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι είναι γεμάτες με άδεια φυσίγγια, 
ζήτησε όπως δοθούν  οδηγίες στο προσωπικό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για 

Άλλες Απόψεις
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αυστηρότερη εφαρμογή του Νόμου κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου. 

10. Δωρεάν στάθμευση για υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε δημόσιους  χώρους 
στάθμευσης

H Επίτροπος Περιβάλλοντος σε επιστολή της, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, προς τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ανέφερε τα εξής :

«Η Κύπρος έχει δεσμεύσεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο για μείωση 
των θερμοκηπιακών αέριων που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές. Η στροφή προς τα 
εναλλακτικά καύσιμα είναι μια πολιτική που πρέπει να ενισχυθεί.

Η προώθηση της ιδέας για κοινή πολιτική αντιμετώπισης των υβριδικών και ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων με την έκδοση παγκύπριας κάρτας για δωρεάν στάθμευση είναι μια πολύ 
καλή ιδέα η οποία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των πιο πάνω  
στόχων.

Πέραν από την έκδοση της κάρτας πρέπει να προωθηθεί και η δημιουργία σταθμών 
φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για 
ενίσχυση της αγοράς και χρήσης τέτοιου τύπου αυτοκινήτων».

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος  με  χαρά πληροφορήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2015 για 
την απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να προχωρήσει  σε έκδοση νέου τύπου καρτών 
δωρεάν στάθμευσης για υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα, για τους διαμένοντες, εργαζόμενους 
και εταιρείες που εδρεύουν εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας και προτρέπει όσους 
Δήμους δεν το έχουν πράξει ακόμα να τροχοδρομήσουν τις διαδικασίες ώστε να μπορέσουν 
να εφαρμόσουν σύντομα ένα παρόμοιο πρόγραμμα.

11. Διαχείριση Στόλου Οχημάτων του Κράτους

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος με επιστολή της, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2014, προς  
τον Υπουργό Οικονομικών και με κοινοποίηση προς τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 
προτείνει όπως η Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων του Κράτους, ως αρμοδιότητα, ανήκει 
εξ’ ολοκλήρου σε ένα Υπουργείο. 

Κατά την άποψη της Επιτρόπου το Υπουργείο αυτό θα πρέπει να είναι το Υπουργείο 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφού η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ανήκει στο 
εν λόγω Υπουργείο.

O πεπαλαιωμένος υφιστάμενος στόλος οχημάτων (κυρίως τα οχήματα μεγάλου κυβισμού) 
θα πρέπει να αντικατασταθούν σταδιακά  σε περίοδο που θα καθοριστεί, με οχήματα πολύ 
μικρότερου κυβισμού. 

Η μέθοδος αντικατάστασης θα πρέπει να αποφασισθεί με κριτήρια οικονομικά όσον αφορά 
την απόκτηση τους (ίσως η ενοικιαγορά να αποτελεί λύση στον παρόντα χρόνο), τα έξοδα 
συντήρησης και καθημερινής χρήσης δηλαδή τα καύσιμα αλλά και περιβαλλοντικά κριτήρια  
που αφορούν τις εκπομπές ρύπων. 

Επίσης το ίδιο το κράτος οφείλει να στηρίξει την πολιτική του, που είναι πολιτική ενθάρρυνσης 
της χρήσης καινούργιων αυτοκινήτων μικρότερων σε κυβισμό και νέων τεχνολογιών (π.χ 
υβριδικά, ηλεκτρικά).  

Άλλες Απόψεις
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Συνεργασίες

1. Συνεργασία με το Προεδρικό

• Η Επίτροπος Περιβάλλοντος από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της είχε τρεις  
κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα του Γραφείου της.

• Συμμετείχε επίσης σε συσκέψεις υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  για θέματα 
περιβάλλοντος.

• Υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, τηλεφωνική και με συναντήσεις, με τον 
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας.

• 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 άποψεις. 

Καλείται επίσης αρκετά συχνά στις Επιτροπές Εμπορίου, Εσωτερικών, 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 πραγματοποιεί συναντήσεις με όλους τους 
Πολιτικούς Αρχηγούς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για σκοπούς αλληλοενημέρωσης και 
ανταλλαγής απόψεων

4. Συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος διατηρεί καλή σχέση με τους λειτουργούς των ΜΜΕ. 
Αποστέλλει ανακοινώσεις τύπου κυρίως ενημερωτικού χαραχτήρα, 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.

Συνεργασίες
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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

Υπάρχει συνεχής συνεργασία με όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και η 
Επίτροπος Περιβάλλοντος θέτει υπό την αιγίδα της και/η στηρίζει με την παρουσία της 
δράσεις, εκδηλώσεις και προγράμματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Επίσης καλείται 
συχνά να δώσει διαλέξεις σε φοιτητές ή να συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια που 
διοργανώνουν τόσο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα  όσο και τα σχολεία.    

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

Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, 
καθώς και με τις πλείστες περιβαλλοντικές, φιλοζωικές και εθελοντικές οργανώσεις και Μη 
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Σε όλες τις εκστρατείες τις οποίες συντονίζει το Γραφείο 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά και είμαστε πάντα στη 
διάθεση τους για διάλογο και στήριξη των αιτημάτων και δράσεων τους. 

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

Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 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 του  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 κάποιος 
πολίτης 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 οι αρνητικές επιπτώσεις  μπορεί να προληφθούν ή να  
περιορισθούν αν υπάρχει γρήγορη ανταπόκριση από τους αρμόδιους λειτουργούς. 

Συνεργασίες
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9. Συμμετοχή σε Συμβούλια 

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενεργειακού Γραφείο 
Κυπριών πολιτών και στο Συμβούλιο για την Εταιρική ευθύνη. Επίσης Εκπρόσωπος του 
Γραφείου συμμετέχει στην  Εθνική Επιτροπή «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού».

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

Κατά τη διάρκεια του 2ου έτους από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτρόπου έχουν 
πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υφυπουργό Παρά 
τω Προέδρω, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,  όλους σχεδόν τους Υπουργούς, όλα τα 
αρμόδια τμήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, όλους τους Επιτρόπους, όλους τους 
Δημάρχους, όλους τους Έπαρχους, όλες τις Αναπτυξιακές εταιρείες, πολλές κοινότητες και 
αρκετούς οργανισμούς.  

Συνεργασίες
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Αντί Επιλόγου

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 το βαθμό υλοποίησης των Ευρωπαϊκών μας στόχων 
και υποχρεώσεων σε όλα τα θέματα περιβάλλοντος ώστε η Κυβέρνηση (Πρόεδρος και 
Υπουργικό Συμβούλιο) να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τη συνολική εικόνα προς αποφυγή 
του κινδύνου επιβολής κυρώσεων.

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. Η συνεχής και συστηματική ενημέρωση και εμπλοκή των πολιτών  
βοηθά στην πιο γρήγορη επίτευξη των στόχων.

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.

Αντί Επιλόγου
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Φωτογραφίες

28 Απριλίου 2014 
Δημόσια Παρουσίαση του Έργου της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος για την περίοδο 
Μάρτιος 2013- Μάρτιος 2014. Την εκδήλωση 
χαιρέτησαν, εκ μέρους του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ο Διευθυντής του Γραφείου 
του κ. Παναγιώτης Αντωνίου και ο 
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Περιβάλλοντος κ. Άδαμος Αδάμου.

3 Μαΐου 2014
Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Κοκκινοτρεμυθιάς διοργάνωσε επίδειξη 
μόδας με ανακυκλώσιμα υλικά για 
φιλανθρωπικό σκοπό.

8 Μαΐου 2014 
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος παρευρέθηκε 
και απένειμε βραβεία στην εκδήλωση 
βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό “Νέοι Δημοσιογράφοι για το 
Περιβάλλον”.
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Φωτογραφίες

10 Μαΐου 2014
Tο Γραφείο της Επίτροπου Περιβάλλοντος,  
η ομάδα Let’s do it Cyprus! και το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  διοργάνωσαν υπό την 
αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος την 
εκστρατεία «Let’s do it Mediterranean-  
ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΕΣ 
ΣΕ 1 ΜΕΡΑ».

17 Μαΐου 2014
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος στο 4ο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
της Green Dot Κύπρου.
 

18 Μαΐου 2014
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος τέλεσε τα 
εγκαίνια της 7ης Ετήσιας έκθεσης κάκτων 
και άλλων παχύφυτων.
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Φωτογραφίες

31 Μαΐου 2014
Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
πραγματοποιήθηκε το Περιβαλλοντικό και 
Πολιτιστικό φεστιβάλ του Δήμου Λιβαδιών. 
Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον 
Δήμο Λιβαδιών, το Γραφείο Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος και τον Οργανισμό Νεολαίας.

31 Μαΐου 2014
 Υπό την αιγίδα της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στο 
Παναπιστήμιο Νεάπολις Ημερίδα για τη 
Βιοποικιλότητα. Πριν από την έναρξη της 
εκδήλωσης η κ. Παναγιώτου υπέγραψε 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου 
της και του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

1 Ιουνίου 2014
Η  Επίτροπος Περιβάλλοντος σε εκδήλωση 
της ΑΚΤΗΣ με τους Urban Gorillas της 
Λάρνακας και την ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ.
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5 Ιουνίου 2014
Επίδοση στον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κοινής Διακήρυξης για «Ανακήρυξη της 
Κύπρου σε ζώνη ελεύθερη από Γενετικά 
Τροποποιημένους Οργανισμούς»  η οποία 
διαμορφώθηκε κάτω από την ομπρέλα του 
Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
και την οποία συνυπογράφουν δεκαοκτώ 
οργανώσεις και κινήματα.
 

3 Ιουλίου 2014
H Επίτροπος Περιβάλλοντος στη 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έναρξη 
του Προγράμματος  Life με τίτλο «Rethink 
(Reduce, Reuse, Recycle) Εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, 
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των 
απορριμμάτων στην Κύπρο.  Εταίροι του 
προγράμματος είναι η Green Dot Κύπρου, 
το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και η Fost Plus Βελγίου και υποστηριχτές 
η Επίτροπος Περιβάλλοντος και η Ένωση 
Δήμων.

11 Σεπτεμβρίου 2014
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος χαιρέτησε την 
τελετή βράβευσης των Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων που διοργάνωσε το Ενεργειακό 
Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.
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20 Σεπτεμβρίου 2014
Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας στο Δημοτικό Κήπο 
Λευκωσίας.

 

1 Οκτωβρίου 2014
Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
συμμετείχε στο 11ο Φεστιβάλ 
ΠαραδοσιακήςΚουλτούρας στην Καλαβασό.

4 Οκτωβρίου 2014
Στις 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα 
Ευημερίας των Ζώων η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος συμμετείχε  στην εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στον Δημοτικό 
κήπο Λευκωσίας.
 

15 Οκτωβρίου 2014
Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
με τον εκπαιδευτικό κ.Μάριο Ευθυμίου στο 
Δημοτικό Σχολείο Καμάρων στη Λάρνακα.
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21 Οκτωβρίου 2014
Σε μια απλή τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του 4ου Συνεδρίου Επιστήμης 
και Μηχανικής Περιβάλλοντος Κύπρου, 
το Δ.Σ του Συνδέσμου Επιστημόνων 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου  
ανακήρυξε ως Επίτιμα Μέλη του τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Βουλής Δρ. Αδάμο Αδάμου, την Επίτροπο 
Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου και 
τον 1ο Επίτροπο Περιβάλλοντος Κύπρου 
και Καθηγητή του ΤΕΠΑΚ κ. Χαράλαμπο 
Θεοπέμπτου.
 

16 Νοεμβρίου 2014
Μέσα στα πλαίσια ολοκλήρωσης του 
έργου "ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" στο 
χώρο των σχολείων Α'&Β'  Καϊμακλίου 
συνδιοργανώθηκε με το Σύνδεσμο γονέων 
και το σωματείο ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
η περιβαλλοντική δράση με τίτλο "Φέρε 
το δέντρο σου και έλα". Η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος εγκαινίασε τις "ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ".

30 Ιανουαρίου 2015
Η καθιερωμένη κοπή πίτας από το 
Διαχειριστικό Συμβούλιο του Ενεργειακού 
Γραφείου Κυπρίων Πολιτών  έγινε από την 
Επίτροπο Περιβάλλοντος, Μέλος του ΔΣ 
του Ενεργειακού Γραφείου, παρουσία του 
Αν. Προέδρου και των υπολοίπων Μελών 
του ΔΣ.



66

Φωτογραφίες

1 Φεβρουαρίου 2015
Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε 
συνεργασία με το Δήμο Γερίου δημιούργησαν 
το πρώτο πάρκο με το όνομα «Ένα δέντρο 
για κάθε παιδί που γεννιέται».

10 Φεβρουαρίου 2015
H Επίτροπος Περιβάλλοντος παρευρέθηκε 
και χαιρέτησε την πολύ όμορφη εκδήλωση 
για τη γιορτή του δέντρου που διοργάνωσαν 
οι μαθητές και οι καθηγητές του Γυμνάσιου 
Ειρήνης και Ελευθερίας στη Δερύνεια.
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11 Φεβρουαρίου 2015
Με το σύνθημα “Πού τα πετάς ρε;” και με 
πρωταγωνίστρια τη Θεία Νίτσα, ο Δήμος 
Αγλαντζιάς  εγκαινίασε με Δημοσιογραφική 
Διάσκεψη το έτος καθαριότητας 2015. 
Η εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την 
αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και σε 
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

26 Φεβρουαρίου 2015
H Επίτροπος Περιβάλλοντος χαιρέτησε την 
ημερίδα που διοργάνωσε η ΑΚΤΗ και το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τίτλο «Πολιτικές 
αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις 
προώθησης του αειφόρου σχολείου: το 
παράδειγμα της Τηγανοκίνησης» και 
απένειμε βραβεία στα σχολεία που μάζεψαν 
κατά την περσινή σχολική χρονιά τις 
μεγαλύτερες ποσότητες τηγανελαίων.

28 Φεβρουαρίου 2015
Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
σε συνεργασία με το Δήμο Λατσιών 
δημιούργησαν ακόμα ένα πάρκο με το όνομα 
" Ένα δέντρο για κάθε παιδί που γεννιέται".
 

8 Μαρτίου 2015
Το Κέντρο Προβολής και Προώθησης 
Παραδοσιακών Προϊόντων και οι Φίλοι 
της Γης Κύπρου διοργάνωσαν το 1ο 
Παγκύπριο Συνέδριο Παραγωγών Κύπρου. 
Στην εκδήλωση επ’ευκαιρία της μέρας της 
γυναίκας τιμήθηκαν γυναίκες  μεταξύ των 
οποίων και η Επίτροπος Περιβάλλοντος.
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9 Mαρτίου 2015
Ο  Δήμος Λατσιών διοργάνωσε συναυλία 
αφιέρωμα στη γυναίκα με την ευκαιρία 
της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

21 Μαρτίου 2015
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Mέρας 
Νερού, η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
παρευρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση 
που πραγματοποίησε το Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.

21 Μαρτίου 2015
Το Ά  Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο για 
το Περιβάλλον και την Αειφορία χαιρέτησε 
η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Το Συνέδριο 
διοργανώθηκε από την Επιθεώρηση 
Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας 
της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης 
σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(ΚΥΚΠΕΕ) της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
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27 Μαρτίου 2015
Στα  πλαίσια  των εκδηλώσεων  για  την  ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΓΗΣ, με πρωτοβουλία της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος φιλοξένησε στα 
έδρανα της  ομάδα παιδιών από πέντε 
Δημοτικά σχολεία, τα οποία παρουσίασαν 
τις εργασίες τους για την κλιματική αλλαγή 
και συζήτησαν με τους βουλευτές.
 

28 Μαρτίου 2015
Από την εκδήλωση για την ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 
στο Προεδρικό Μέγαρο που οργανώθηκε 
από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και 
πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας.

30 Μαρτίου 2015
Το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος 
με την Εκπαιδευτικό κ. Γιόλα Ηροδότου στο  
Δημοτικό Σχολείο Πυργών.








