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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Εισαγωγή
Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται οι κύριες δραστηριότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό, κατά το έτος
2018.
Η αποστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η βιώσιμη
ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος
και του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω προγραμμάτων, δράσεων και έργων ψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Όραμα του Υπουργείου είναι μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, μέσα από την
ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και την αλιεία, την προστασία του
περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων, που θα οδηγεί παράλληλα στη
δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Οι στρατηγικές επιδιώξεις του ΥΓΑΑΠ είναι οι ακόλουθες:
1. Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
2. Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση της
οικονομίας.
3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
πρόληψη των κινδύνων.
5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη δημόσια
υγεία.
6. Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων.
7. Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.
8. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ) παρέχει στήριξη στον Υπουργό για τη χάραξη πολιτικής στους τομείς της
αρμοδιότητας του ΥΓΑΑΠ και την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πολιτικής, σε
συνεργασία με τα Τμήματα του ΥΓΑΑΠ. Η ΚΔ έχει την ευθύνη για το συντονισμό των
δραστηριοτήτων των Τμημάτων του ΥΓΑΑΠ, την παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση του έργου
τους και την παροχή υποστήριξης σ΄ αυτά.
Η ΚΔ αποτελείται από τρεις Τομείς:
 Τομέας Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
 Τομέας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
 Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων και Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Στην ΚΔ λειτουργεί επίσης η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία είναι υπεύθυνη για
την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο ΥΓΑΑΠ και στα Τμήματα που
υπάγονται σε αυτό, την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών
λειτουργιών του ΥΓΑΑΠ και για την οργάνωση, διοίκηση και ορθή λειτουργία των λογιστηρίων όλων
των Τμημάτων και της ΚΔ του ΥΓΑΑΠ.
Δραστηριότητες Κεντρικής Διοίκησης κατά το 2018
Οι κύριες δραστηριότητες της ΚΔ του ΥΓΑΑΠ κατά το 2018, οι οποίες προωθήθηκαν σε συνεργασία
με τα καθ΄ ύλην αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου, συνοψίζονται στη συνέχεια.
Α. Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη
Η συμβολή του γεωργικού τομέα στην οικονομία έχει διαχρονικά μειωθεί, λόγω των ταχέως
μεταβαλλόμενων συνθηκών, τόσο στις κοινωνικές δομές, με την αστικοποίηση του πληθυσμού, όσο
και στο οικονομικό περιβάλλον, με την ανάπτυξη άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας και την
απελευθέρωση του εμπορίου που επέφερε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει ανάγκη για διαμόρφωση και συντονισμό πολιτικών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό
του τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των αγροτών και της κοινωνίας, αλλά και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο.
Κύριο χαρακτηριστικό της κυπριακής γεωργίας είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της πρωτογενούς
παραγωγής προέρχεται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες εργάζονται κάτω από τις
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Η μεγάλη σχετικά
εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες σε συνάρτηση με την αστάθεια της ευρωπαϊκής και διεθνούς
αγοράς γεωργικών προϊόντων οδηγούν σε μεγάλες διακυμάνσεις στο αγροτικό εισόδημα και σε
δυσκολίες στον προγραμματισμό της παραγωγής, παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την κρατική
στήριξη για την επιβίωση του γεωργικού τομέα.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι το κύριο εργαλείο για την επίλυση των βασικών διαρθρωτικών
προβλημάτων και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα. Το Πρόγραμμα
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Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής
πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Στα
πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ. Το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα 53% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατίας
ως Εθνική Συμμετοχή.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΚΔ) έχει οριστεί ως
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί θεσμικό όργανο
που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός αριθ. 1305/13 για την στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ) ως αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού αγροτικής
ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος,
με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία επίσης αποτελεί
θεσμικό όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο, και στην οποία συμμετέχουν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι φορείς (ΥΓΑΑΠ, δημόσιοι φορείς και αγροτικές οργανώσεις), παρακολουθεί και
αξιολογεί την υλοποίηση του Προγράμματος σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης συνεδρίασε στις 8 Ιουνίου 2018 και αφού εξέτασε λεπτομερώς την πορεία
υλοποίησης του ΠΑΑ, ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση Προόδου για το έτος 2017 πριν αποσταλεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μέσα στο 2018 συνεχίστηκαν οι προκηρύξεις μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 ενώ παράλληλα
εντατικοποιήθηκαν οι πληρωμές, οι οποίες εντός του έτους ανήλθαν σε €33.422.015, εκ των οποίων
€18.465.682 αφορούσαν την ευρωπαϊκή συνεισφορά. Ως αποτέλεσμα οι συνολικές πληρωμές από
την έναρξη της εφαρμογής του ΠΑΑ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα €83.602.293.
Γεωργική Ασφάλιση
Κατά τη διάρκεια του 2018 το ΥΓΑΑΠ προχώρησε σε περαιτέρω διαβουλεύσεις για τη μεταρρύθμιση
του συστήματος γεωργικής ασφάλισης και κατέληξε σε αποφάσεις για τους κύριους άξονες του νέου
συστήματος, ως ακολούθως:









Αναμόρφωση του συστήματος, ώστε να είναι συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο,
καλύπτοντας όλους τους αγρότες και με τη συνεισφορά όλων, περιλαμβανομένου του
κράτους.
Κάλυψη ολόκληρης της γεωργικής παραγωγής, μέσω ενός διευρυμένου
Σχεδίου/Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την Αντιστάθμιση Ζημιών στον
Τομέα της Γεωργίας.
Χρηματοδότηση του Σχεδίου με τη δημιουργία ειδικού Ταμείου Προστασίας και
Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής (ΤΠΑΓΠ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο θα καταβάλλουν εισφορές
όλοι οι αγρότες με παράλληλη συνεισφορά και του Κράτους.
Κατάργηση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) και μεταφορά του
προσωπικού του στην Κυβέρνηση.
Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης κινδύνων στο ΥΓΑΑΠ αξιοποιώντας το
εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΓΑ που θα μεταφερθεί στην κυβέρνηση.

4

Παράλληλα με τη διαδικασία διαμόρφωσης του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, μέσα στο
2018 λήφθηκαν διάφορες αποφάσεις για παροχή αποζημιώσεων σε αγρότες.
Συγκεκριμένα:
-

-

€9.789.000 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ για ζημιές που επισυνέβησαν το 2018 και εμπίπτουν
στο Ασφαλιστικό του Σχέδιο.
€2.255.700 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ ως Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας για τις ζημιές που
επισυνέβησαν το 2010, 2013 και 2016 (Αρ. Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου 83.684
ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, 83.685 ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017 και 84.061
ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017).
€2.400.000 καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ μέσω του Εθνικού Πλαισίου, για ζημιές που
επισυνέβησαν τα έτη 2014 και 2015 (Αρ. Αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου 84.156
ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2018 και 86.246 ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2018).

Άλλα Μέτρα Στήριξης Αγροτικής Οικονομίας
Το ΥΓΑΑΠ προώθησε την εισαγωγή, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύο νέων Σχεδίων
κρατικών ενισχύσεων (α) για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές
που προκαλούνται από τα Αγρινά και (β) για ζημιές που προκαλούνται στις γεωργικές καλλιέργειες
από τα Αγρινά, μέσω των οποίων θα διατεθούν ποσά μέχρι €1 εκ. μέχρι το τέλος της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
Μέσα στο 2018 άρχισε η εφαρμογή των Σχεδίων παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους
«χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα
οχήματα για γεωργικούς σκοπούς και παροχής ενίσχυσης στους μεκοσσοκόμους για το πετρέλαιο
κίνησης. Οι πρόνοιες των δύο αυτών σχεδίων τροποποιήθηκαν ώστε αυτά να καταστούν πιο
λειτουργικά.
Με βάση τις εμπειρίες από την αρχική λειτουργία του Μητρώου Αγροτών, το ΥΓΑΑΠ προώθησε την
τροποποίηση του περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του
2016 με σκοπό την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και τη βελτίωση της
λειτουργίας του Μητρώου.
Το ΥΓΑΑΠ συνέχισε τις διαβουλεύσεις σχετικά με το μέλλον του Συμβουλίου Πατατών, αποτέλεσμα
των οποίων ήταν η υποβολή Πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η λήψη Απόφασης, στις
αρχές του 2019, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του Συμβουλίου Πατατών μέχρι το
τέλος του 2021 και η σύσταση Ειδικής Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τη μελέτη της σχετικής
νομοθεσίας και κανονισμών και την υποβολή εισηγήσεων για τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου
με σκοπό την αναδιαμόρφωση του Συμβουλίου ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποδοτικότητά
του προς όφελος των παραγωγών και καταναλωτών.
Περαιτέρω, το ΥΓΑΑΠ επεξεργάστηκε νέο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της επάρκειας σιτηρών.
Προστασία και Ευημερία των Ζώων
Το ΥΓΑΑΠ προώθησε εντός του 2018 την υλοποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία
και ευημερία των ζώων, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και
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την εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε ετήσιας
κρατικής χορηγίας προς τις Φιλοζωικές οργανώσεις σε €100.000 και εφαρμόστηκε Σχέδιο
Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, με ετήσιο προϋπολογισμό €75.000. Επιπρόσθετα, καθορίστηκε η
διαδικασία σήμανσης και εγγραφής σκύλων, με στόχο τη βελτίωση του Εθνικού Μητρώου Σκύλων
και την αντιμετώπιση του προβλήματος της εγκατάλειψης των σκύλων και της αδήλωτης
αναπαραγωγής τους.
Β. Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, τα δάση και
οι ορυκτοί πόροι, είναι υψηλής προτεραιότητας για το Υπουργείο. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η
αποτελεσματική χρήση όλων των διαθέσιμων υδάτινων πόρων (συμβατικών και μη συμβατικών),
δεδομένου ότι η έλλειψη τους αναμένεται να επιδεινωθεί με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Επιπρόσθετα, η κατάλληλη διαχείριση τόσο των δημοτικών όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων,
στερεών και υγρών, προστατεύει το περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική
ανάπτυξη.
Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
Το 2018 ήταν μια δύσκολη χρονιά όσον αγορά τη βροχόπτωση. Επακόλουθο της μικρής εισροής
και των πολύ χαμηλών αποθεμάτων νερού στα φράγματα κατά το 2018, ήταν η μειωμένη παροχή
νερού για άρδευση το 2018 στις αρδευτικές περιοχές των Κυβερνητικών Υδατικών Έργων και
ιδιαίτερα στις περιοχές του Ενιαίου Σχεδίου του Νοτίου Αγωγού. Η κατανομή των υδατικών
αποθεμάτων για το 2018 ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και το ΥΓΑΑΠ, σε
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Υδάτων, με βάση τους ακόλουθους άξονες:
- Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής πόσιμου νερού ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες,
- Τη χρήση των μονάδων αφαλάτωσης ανάλογα με τα αποθέματα νερού, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας για το επόμενο τουλάχιστον έτος και
- Την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, ανάλογα με τα αποθέματα στα φράγματα στο τέλος της
βροχερής περιόδου (Απρίλιος).
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων λειψυδρίας, το ΥΓΑΑΠ μεταξύ άλλων προώθησε την
υιοθέτηση πολιτικής από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει της οποίας επιτρέπεται η δημιουργία
μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού.
Παρόλο που η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, όταν
σημειώθηκε σημαντική αύξηση της βροχόπτωση και άνοδος του επιπέδου πληρότητας των
φραγμάτων, το ΤΑΥ και το ΥΓΑΑΠ προχώρησαν στην επεξεργασία ολοκληρωμένης στρατηγικής
για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Αρδευτικά Τμήματα
Το ΥΓΑΑΠ προχώρησε στη μελέτη των προβλημάτων των Αρδευτικών Τμημάτων. Έχοντας
διαπιστώσει ότι τρία Αρδευτικά Τμήματα – Μαύρες Συκιές Τσακκίστρας, Ξερός Ποταμός Γερακιών
και Ποταμός Καλογήρου Κάμπου αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα, το ΥΓΑΑΠ
προχώρησε στην υποβολή εισηγήσεων για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων τους,
οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση με αρ. 85.008 και ημερ.
21/5/2018. Με βάση την ίδια Απόφαση, το ΥΓΑΑΠ προχώρησε στην επεξεργασία ολοκληρωμένης
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εισήγησης για την πολιτική για αντιμετώπιση των προβλημάτων όλων των Αρδευτικών Τμημάτων,
σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Μέσα στο 2018 το ΥΓΑΑΠ ανέλαβε όλα τα θέματα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
περιλαμβανομένων των έργων που προηγουμένως χειριζόταν το Υπουργείο Εσωτερικών. Στα
πλαίσια των επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων που έχει αναλάβει, το ΥΓΑΑΠ προωθεί σε συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση σημαντικά έργα για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς και την εισαγωγή θεσμών και μέτρων για την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων και στη συνέχεια τη χωριστή διαλογή των αξιοποιήσιμων μερών των
διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων.
Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήταν η ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων και η υπογραφή, τον Μάιο του 2018, της Συμπληρωματικής Συμφωνίας σχετικά
με τη διαχείριση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Κόσιης, η
οποία προνοεί για:
 τη διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων για τα δεδουλευμένα του Αναδόχου για την
επεξεργασία και διαχείριση των απορριμμάτων των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου
έναντι ποσού €17,5 εκ., σε σύγκριση με €29,1 εκ. που προέκυπταν από τη βασική
Συμφωνία,
 τη μεταφορά και διαχείριση στην ΟΕΔΑ Κόσιης των απορριμμάτων της Επαρχίας
Λευκωσίας, πράγμα που επέτρεψε το κλείσιμο της χωματερής Κοτσιάτη στις αρχές του
2019, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία, τη συμμόρφωση με τη σχετική καταδικαστική
για την Κυπριακή Δημοκρατία απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
αποφυγή πιθανού δυσβάστακτου προστίμου και
 τη σημαντική μείωση των τιμών μονάδας για την επεξεργασία και διαχείριση των
απορριμμάτων.
Περαιτέρω, στα πλαίσια της υποβολής σχολίων και εισηγήσεων σχετικά με την Έκθεση της
Διερευνητικής Επιτροπής η οποία ορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να
ερευνήσει τον τρόπο και τη χάραξη σχεδιασμού σε σχέση με τις χωματερές ανεξέλεγκτης
διάθεσης, το ΥΓΑΑΠ υπέβαλε ολοκληρωμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση όλων των
προβλημάτων που παρουσιάζονται στον τομέα αυτό, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο με την Απόφαση με αρ. 86.238 και ημερ. 21/11/2018. Για υλοποίηση των εισηγήσεων
αυτών, μεταξύ άλλων, το ΥΓΑΑΠ υπέβαλε αίτηση, στην Ομάδα Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), για την ετοιμασία των απαιτούμενων
μελετών και την οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της
αναθεώρησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015–2021.
Κλιματική Αλλαγή
Ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτικής στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος είναι η κλιματική αλλαγή και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν τόσο για το μετριασμό
των επιπτώσεων, αλλά και για την προσαρμογή σε αυτή. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και επηρεάζουν ιδιαίτερα τους τομείς που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου (γεωργία, δάση, νερό, βιοποικιλότητα).
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Κατά το 2018 άρχισε τη λειτουργία του το Εθνικό Σύστημα διακυβέρνησης για την ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Νοέμβριο 2017. Το εν
λόγω Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και
σε αυτό συμμετέχουν, πέραν από τους αρμόδιους Υπουργούς (Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, και
Οικονομικών), ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιών από διάφορα Υπουργεία.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Συστήματος Διακυβέρνησης, ετοιμάστηκε κατά το 2018 το
προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές και
μέτρα που αφορούν διάφορους τομείς, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και
υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2019.
Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα
Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.130 και ημερ. 1/11/2018 εγκρίθηκαν
καταρχήν οι στόχοι αι κύριες πρόνοιες του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και εξουσιοδοτήθηκε ο
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προχωρήσει στις αναγκαίες
διαβουλεύσεις και ενέργειες για την τελική διαμόρφωσή του. Πρώτιστος στόχος διαχείρισης του
Σχεδίου είναι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, με την υλοποίηση του
Σχεδίου θα ισχύσουν κανόνες λειτουργίας που θα ρυθμίζουν όλα τα θέματα, όπως πρόσβαση,
στάθμευση και ταχύτητα οχημάτων, ηχορύπανση, παρενόχληση πανίδας κτλ., ενώ θα υπάρχει
συνεχής εποπτεία από Παρκοφύλακες και θα επιβάλλονται εξώδικες ποινές. Το Σχέδιο αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του 2019.
Γεωπάρκο Τροόδους
Η περιοχή Τροόδους έχει αναγνωριστεί ως μια περιοχή με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, ιδιαίτερα μετά την ένταξη του Γεωπάρκου Τροόδους
στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, υπάρχει προοπτική αειφόρου ανάπτυξης. Μέσα στο 2018
συνεχίστηκε η λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής του Γεωπάρκου Τροόδους, υπό την
προεδρία της Γενικής Διευθύντριας του ΥΓΑΑΠ, η οποία προωθεί την ανάπτυξη του Γεωπάρκου,
και άρχισε η ετοιμασία για την αίτηση για επαναξιολόγηση της συμμετοχής της περιοχής του
Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO, σύμφωνα με του σχετικούς
Κανονισμούς της UNESCO. Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 85.428 και ημερ.
25/7/2018 η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους ορίστηκε ως Φορέας Διαχείρισης του Παγκόσμιου
Γεωπάρκου Τροόδους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με αυξημένη ετήσια κρατική χορηγία.

Γ. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις
Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει σε τακτική βάση στις
εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέροντας τις θέσεις της
Κύπρου και συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Η
ΚΔ και τα Τμήματα του Υπουργείου παρακολουθούν στενά τις συζητήσεις και τις εξελίξεις και
εκπροσωπούνται σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας όπου γίνεται η προετοιμασία των
θεμάτων που καταλήγουν στο Συμβούλιο Υπουργών.
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Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών κατά τη διάρκεια του
2018 ήταν:




Στον τομέα της Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), βάσει ενός νέου μοντέλου λειτουργίας και μιας
απλούστερης ΚΑΠ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ορίζει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής
ενώ τα κράτη μέλη θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και να επιδείξουν μεγαλύτερη
λογοδοσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους συμφωνηθέντες
στόχους.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος, το πακέτο της Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει
νέες/τροποποιημένες οδηγίες, με ουσιαστικά πιο αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με τη
διαχείριση των αποβλήτων, τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τις ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς σχέσεις, το ΥΓΑΑΠ συμμετέχει ενεργά σε διάφορες τριμερείς και διμερείς
επαφές. Κατά τη διάρκεια του 2018, πήρε μέρος στην τέταρτη Συνάντηση Κορυφής Κύπρου,
Ελλάδας και Ισραήλ που έγινε στις 8 Μαΐου στη Λευκωσία, στα πλαίσια της οποίας έγινε συνάντηση
σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος και υπογράφηκε Συμφωνία Εφαρμογής του
Σχεδίου Δράσης Θαλάσσιας Ρύπανσης μεταξύ των τριών χωρών. Το ΥΓΑΑΠ συμμετείχε επίσης
στην Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου στο
Ισραήλ, όπου συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας στον τομέα της γεωργίας και της γεωργικής
έρευνας και υπογράφηκε Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Μετεωρολογίας του
ΥΓΑΑΠ και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ.
Στις 30 Νοεμβρίου, 2017 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας του Λιβάνου υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για τη συνεργασία της
Κύπρου και του Λιβάνου στον τομέα της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Το Τμήμα Δασών
ορίστηκε ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Μνημονίου.
Κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ινδίας στην Κύπρο, στις 3 Σεπτεμβρίου 2018
υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα του Περιβάλλοντος μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.
Στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, στον τομέα των
υδάτινων πόρων που υπογράφηκε στις 28 Ιανουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στο
Ισραήλ στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2018, με θέμα τη διαχείριση του νερού. Στο εργαστήρι μετείχε
πολυπληθής αποστολή από την Κύπρο, της οποίας ηγήθηκε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων Τμημάτων του
ΥΓΑΑΠΠ, ενδιαφερόμενων Οργανισμών και Αγροτικών Οργανώσεων.
Ολοκληρώθηκε επίσης η ετοιμασία Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου – Ιορδανίας στον
τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο υπογράφηκε στις 16 Ιανουαρίου 2018, ενώ
προχώρησε παράλληλα η επεξεργασία Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου – Ουγγαρίας στον
ίδιο τομέα.
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Δ. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική
διαχείριση του προσωπικού της ΚΔ του Υπουργείου. Στοχεύει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού και στην αποτελεσματική αξιοποίησή του, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητάς του.
Μέσα στο 2018 η ΚΔ ετοίμασε πρόταση για αναδιάρθρωση των οργανικών θέσεων του ΥΓΑΑΠ, η
οποία προνοεί για τη δημιουργία αριθμού νέων θέσεων για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και την
κατάργηση μεγαλύτερου αριθμού θέσεων μέσα την πενταετία 2019 – 2020. Η πρόταση συζητείται
με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Γεωργίας, είναι διαρθρωμένο σε κεντρικό, επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Η δομή
του Τμήματος Γεωργίας απαρτίζεται από τη Διεύθυνση του Τμήματος Γεωργίας, την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου, τη Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών, τους τέσσερις Τομείς: Αγροτικής
Πολιτικής, Οριζόντιων Κλάδων, Κλάδων Παραγωγής και Κλάδων Νομοθεσιών, καθώς και τα έξι
Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία.
Στα κεντρικά γραφεία, κατά το 2018, λειτουργούσαν 16 Ειδικοί Κλάδοι/Μονάδες των ευρύτερων
τομέων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που είχαν ως κύριο στόχο την προώθηση και εφαρμογή
των αναπτυξιακών Σχεδίων και Προγραμμάτων του Τμήματος και την υιοθέτηση, από μέρους των
αγροτών και αγροτισσών, νέων βελτιωμένων μεθόδων και τεχνικών στη γεωργοκτηνοτροφία.
Πρόσθετα, προωθείται και η εφαρμογή μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που εκπηγάζουν από την
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στη γεωργία και κτηνοτροφία. Με την επίβλεψη και
καθοδήγηση των αρμόδιων Ειδικών Κλάδων, λειτουργούν σε διάφορες περιοχές κυβερνητικά
αγροκτήματα, σταθμοί και φυτώρια, με αναπτυξιακούς στόχους φυτικής ή κτηνοτροφικής
κατεύθυνσης.
Στο Τμήμα Γεωργίας λειτουργούν έξι Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία (Λευκωσίας/Κερύνειας,
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και Πιτσιλιάς), κατάλληλα στελεχωμένα, για την
εφαρμογή της γεωργικής πολιτικής και την προώθηση νέων βελτιώσεων στο γεωργοκτηνοτροφικό
τομέα, μέσω της εκπαίδευσης και καθοδήγησης του αγροτικού κόσμου και της προώθησης
διαφόρων αναπτυξιακών Σχεδίων και Προγραμμάτων. Oι έξι (6) γεωργικές Επαρχίες υποδιαιρούνται
σε γεωργικές περιφέρειες, με αριθμό Κοινοτήτων ανά περιφέρεια που ποικίλει ανάλογα με το
μέγεθος των Κοινοτήτων, την έκταση και το βαθμό εντατικότητας των διαφόρων καλλιεργειών.
Το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εντατικοποίησε τις προσπάθειες του για διεύρυνση των
δυνατοτήτων του γεωργικού τομέα και τη διάνοιξη νέων προοπτικών δράσης. Κύριο στόχο όλων,
αποτελεί μεταξύ άλλων, η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
στην ύπαιθρο με σεβασμό στο περιβάλλον, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η διατήρηση και
ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και η παραγωγή ποιοτικά
βελτιωμένων γεωργικών προϊόντων με βασικό γνώμονα την ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή.
Το Τμήμα Γεωργίας, ως το κατ’ εξοχήν αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση του εκσυγχρονισμού του
γεωργικού τομέα, κατέβαλε και κατά το 2018 προσπάθειες, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εφαρμογή νέων μεθόδων
παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών
προϊόντων για το καταναλωτικό κοινό, την εφαρμογή μέτρων προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος και τη δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος για την αγροτική
οικογένεια. Παράλληλα, το Τμήμα Γεωργίας προωθεί και εφαρμόζει Νομοθεσίες που εκπηγάζουν
από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι
Νομοθεσίες αυτές αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων της πρωτογενούς
παραγωγής. Ελέγχουν, επίσης, την ποιότητα των ζωοτροφών, των αγροχημικών σκευασμάτων και
των φρούτων και λαχανικών, καθώς και τη φυτοϋγεία, τη βιολογική γεωργία και τα προϊόντα
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ποιότητας, όπως τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και τα Προϊόντα Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ).
Οι δραστηριότητες του Τμήματος κατά τη διάρκεια του 2018 περιγράφονται πιο κάτω.
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) του Τμήματος Γεωργίας δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του
2007 βάσει του άρθρου 4(6) του Κανονισμού 882/2004/ΕΚ και διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους, ώστε
να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που διενεργεί το Τμήμα Γεωργίας
όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων ενώ παράλληλα
παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου (ΠΟ.Ε.Σ.Ε). Στα πλαίσια των
στόχων της, η Υπηρεσία έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο ISO 9001. Οι εσωτερικοί έλεγχοι διεξάγονται βάσει πενταετούς/ετήσιου προγραμματισμού
της Υπηρεσίας, και περιλαμβάνουν την καταγραφή όλων των νομοθεσιών που υπάρχουν στο
νομοθετικό πεδίο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και την επιλογή κατά έτος των δράσεων που
πρόκειται να επιθεωρηθούν.
Σύμφωνα με το πενταετές πρόγραμμα και το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου που καταρτίστηκε για το
2018, διενεργήθηκαν εσωτερικοί έλεγχοι, οι οποίοι αφορούσαν: 1) Προσθετικά των Ζωοτροφών, 2)
Υγιεινή των Τροφίμων, 3) Υγιεινή των Ζωοτροφών, 4) Μεθοδολογία Δειγματοληψίας Ζωοτροφών, 5)
Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι, 6) Νηματώδεις της πατάτας. Με την ολοκλήρωση κάθε εσωτερικού
ελέγχου που διενεργήθηκε, διαβιβάστηκε αναλυτική έκθεση των ευρημάτων στη Διευθύντρια του
Τμήματος Γεωργίας, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκομένους. Πέραν των εσωτερικών
ελέγχων που διεξήχθησαν, πραγματοποιήθηκαν παράλληλα επιπρόσθετοι ετήσιοι διοικητικοί
έλεγχοι, με σκοπό την παρακολούθηση των στόχων που τέθηκαν από τους διάφορους Κλάδους στα
Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου, όπου ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε σχετική έκθεση προς τη
Διεύθυνση του Τμήματος.
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών (ΜΕΠ)
Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών (ΜΕΠ) έχει αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος
Γεωργίας που προκύπτουν από τη Συμφωνία Αναδοχής μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού
Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και του Τμήματος Γεωργίας, που υπογράφτηκε στις 9/5/2016, όπως
αυτή εκάστοτε έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα, η ΜΕΠ ασχολείται με την εφαρμογή των
διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση και την εξουσιοδότηση των πληρωμών των
Μέτρων/Καθεστώτων που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 (4
Μέτρα/Καθεστώτα), στο ΠΑΑ 2014-2020 (14 Μέτρα/Καθεστώτα), και στις Κοινές Οργανώσεις
Αγοράς (ΚΟΑ) (4 Μέτρα/Καθεστώτα), για τα οποία είναι Ανάδοχος. Κατά το 2018, η ΜΕΠ εξέτασε
και προώθησε για πληρωμή στον ΚΟΑΠ 209 αιτήσεις, που αφορούν 3 Μέτρα/Καθεστώτα του ΠΑΑ
2014-2020, με το συνολικό ποσό ενίσχυσης ύψους να ανέρχεται σε περίπου €1.085.300,68 και
1169 αιτήσεις, που αφορούν 6 Μέτρα/Καθεστώτα των ΚΟΑ, με συνολικό ποσό ενίσχυσης ύψους
περίπου €4.198.825,88.
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Τομέας Αγροτικής Πολιτικής
Γεωργικές Εφαρμογές (ΓΕ)
Κατά το 2018 συνεχίστηκε η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του τρόπου δράσης των ΓΕ δίνοντας,
μεταξύ άλλων, έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών, στη συνεχή ενημέρωση της
ιστοσελίδας του Τμήματος Γεωργίας, στην αξιοποίηση των διευκολύνσεων που προσφέρει η
μηχανογράφηση και στην αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα, ετοιμάστηκαν
τα προγράμματα ΓΕ για το 2018. Συνεχίστηκε η παροχή συμβουλών και η εκπαίδευση του
αγροτικού κόσμου σε θέματα καινοτομίας που αφορούν την τεχνολογία στη γεωργία, σε Νομοθεσίες
και Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, με βάση τα ετήσια προγράμματα ΓΕ.
Στα πλαίσια του προγράμματος των ΓΕ, οι Περιφερειακοί και Ειδικοί Γεωργικοί και Κτηνοτροφικοί
Λειτουργοί των Επαρχιακών Γεωργικών Γραφείων πραγματοποίησαν συνολικά 10.379 ατομικές
επαφές και οργάνωσαν 153 ομαδικές διαφωτιστικές συγκεντρώσεις (διαλέξεις σε κοινότητες,
εκπαιδεύσεις μικρής διάρκειας, επιδείξεις μεθόδου, ομαδικές συζητήσεις και πολυήμερες
εκπαιδεύσεις), στις οποίες συμμετείχαν πέραν των 2.480 ατόμων. Συνεχίστηκε ο δοκιμαστικός στην
κοινότητα Αγρού για το κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς και οργανώθηκαν 4 εκπαιδευτικές εκδρομές,
στις οποίες συμμετείχαν 155 άτομα. Στα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) Πάφου, Πιτσιλιάς
και Λεμεσού οργανώθηκαν συνολικά 45 εκπαιδεύσεις, διάρκειας 57 ημερών που κάλυψαν διάφορα
γεωργοκτηνοτροφικά θέματα, τις οποίες παρακολούθησαν 1029 άτομα.
Οι ΓΕ είχαν την ευθύνη του προγραμματισμού και του συντονισμού υλοποίησης των εκπαιδεύσεων
του προσωπικού του Τμήματος. Πραγματοποιήθηκαν 23 εκπαιδεύσεις προσωπικού. Από αυτές οι
τρεις (3) πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, όπου εκπαιδεύτηκαν 48 άτομα. Παράλληλα, 638 άτομα εκπαιδεύτηκαν σε 20
ενδοϋπηρεσιακές εκπαιδεύσεις. Ο Κλάδος ΓΕ έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, συντονισμού,
ελέγχου και παρακολούθησης των θεμάτων δημοσιότητας του Τμήματος. Στα πλαίσια αυτά, για την
ενημέρωση του αγροτικού κόσμου, προωθήθηκαν πέραν των 55 θεμάτων ενημερωτικού και
εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, για να παρουσιαστούν από Λειτουργούς του Τμήματος μέσα από το
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ραδιοφώνου "ΏΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ". Προωθήθηκαν, επίσης, 42
άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό "Αγρότης". Επιπλέον, οι ΓΕ προχώρησαν σε περίπου 151
αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (facebook) του Τμήματος Γεωργίας.
Όσον αφορά το ΠΑΑ 2014-2020, οι ΓΕ είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των Καθεστώτων 1.1:
“Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων” και 1.2: "Δράσεις Ενημέρωσης και
Επίδειξης", τα οποία προκηρύχθηκαν στις 6 Απριλίου 2016. Το 2018, 208 Γεωργοί εκπαιδεύτηκαν
σε προγράμματα κατάρτισης που οργάνωσε ο Κλάδος ΓΕ.
Κατά το 2018, στο Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου, ετοιμάστηκαν οι όροι για προκήρυξη προσφοράς
για τη Δημιουργία Επισκέψιμου Μουσείου. Η προκήρυξη αναμένεται να υλοποιηθεί το 2019.
Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου συνεχίστηκε η λειτουργία
των δύο Κέντρων Εξυπηρέτησης του Αγρότη (ΚΕΑ) στη Δευτερά και στην Κυπερούντα μέσω των
οποίων προσφέρονται υπηρεσίες διαφόρων Τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ).
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Αγροτική οικονομική και ανάπτυξη (ΑΟΑ)
Η ΑΟΑ είχε το συντονισμό για την ετοιμασία των προτάσεων των Αναπτυξιακών Δαπανών του
Τμήματος Γεωργίας για τον Προϋπολογισμό του 2019 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού
Πλαισίου 2019-2021, καθώς επίσης και την παρακολούθηση των προτάσεων των Αναπτυξιακών
Δαπανών για το 2018. Επιπρόσθετα, συντόνισε την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Τμήματος Γεωργίας, καθώς και τη νέα μορφή υποβολής προτάσεων του Προϋπολογισμού και του
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, κατά στόχο και δραστηριότητα. Ασχολήθηκε με θέματα
Κρατικών Ενισχύσεων που αφορούν τον τομέα της Γεωργίας.
Σε συνεργασία με το γραφείο του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΕΚΕ) παρακολουθεί
τους νέους κανονισμούς και τις αλλαγές της Επιτροπής. Ετοίμασε δυο νέα σχέδια, το Σχέδιο
Κρατικών Ενισχύσεων για περίφραξη με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που
προκαλούνται από τα Αγρινά και το Σχέδιο αποζημιώσεων για ζημιές που προκαλούνται στις
γεωργικές καλλιέργειες από τα Αγρινά. Τα σχέδια προωθήθηκαν στο γραφείο του ΕΕΚΕ,
αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν στη βάση που απαιτούν οι Κανονισμοί της ΕΕ. Είχε την ευθύνη για
την ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Γεωργίας και την αποστολή της στον ΕΕΚΕ για
περαιτέρω προώθηση στην ΕΕ. Η ΑΟΑ υποστήριξε το έργο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης
(ΟΓΑ) στην υλοποίηση του Εθνικού Πλαισίου Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την
Αντιστάθμιση των Ζημιών στον τομέα της Γεωργίας, που δεν καλύπτονται από το ασφαλιστικό
σύστημα του ΟΓΑ.
Μέσα στα πλαίσια των Σχεδίων: (α) Παροχής οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους
γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους απασχόλησης
(ΣΕΓ), (β) Παροχής ειδικής ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας
σε εγκλωβισμένους αλιείς και αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την άσκηση των
σχετικών τους δραστηριοτήτων (ΣΕΝΓΑΑ), ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών
Θεμάτων ονομαστικοί κατάλογοι δικαιούχων εγκλωβισμένων και διαβιβάστηκαν για πληρωμή στο
Τμήμα Γεωργίας. Το συνολικό ύψος οικονομικής βοήθειας που δόθηκε ανήλθε στις €858.000, για
την κάλυψη του οποίου αξιοποιήθηκε η σχετική πρόνοια του Προϋπολογισμού που προβλεπόταν
για το 2018.
ΔΙΓΕΛΠ, Ανάλυση και τεκμηρίωση δεδομένων
Ο Κλάδος ασχολείται με το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ), το Νόμο περί
Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Ν.26(Ι)/2016), την εφαρμογή των
Υπουργικών Αποφάσεων ημερομηνίας 16/4/2018, οι οποίες αναφέρονται α) στο Σχέδιο
παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης
που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς και β) στο Σχέδιο παραχώρησης
ενίσχυσης στους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόσθετα, ο Κλάδος στα πλαίσια της
κυβερνητικής πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει το συντονιστικό
ρόλο για τη δημιουργία διάφορων λογισμικών συστημάτων του Τμήματος Γεωργίας.
Το ΔΙΓΕΛΠ αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών σε ετήσια βάση,
καλύπτοντας όλο το φάσμα των γεωργικών και µη γεωργικών δραστηριοτήτων (όπως ο
αγροτουρισµός και η δασοπονία) που λαμβάνουν χώρα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το 2018,
υποβλήθηκαν στην Κοινοτική Επιτροπή του ΔΙΓΕΛΠ 507 Δελτία Εκμετάλλευσης για το έτος 2017
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από αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών παγκύπρια. Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται με
προσωπικές συνεντεύξεις και η επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα µε την κοινοτική νομοθεσία
και τη σχετική διαδικασία. Τον Οκτώβριο του 2018, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του
ΔΙΓΕΛΠ ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Επιλογής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2019 και
εξουσιοδότησε το Τμήμα Γεωργίας να το αποστείλει στην Κοινοτική Επιτροπή του ΔΙΓΕΛΠ.
Το Σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» πετρελαίου για το
πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς και το Σχέδιο
παραχώρησης ενίσχυσης στους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης, εφαρμόστηκαν από το
Τμήμα για πρώτη φορά κατά το έτος 2018. Μέσω των νέων σχεδίων το κράτος θα καταβάλει
ενίσχυση στους δικαιούχους, συνολικού ετήσιου ύψους €1.100.000.00 και για ποσότητα που δεν θα
υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης «χρωματισμένου πετρελαίου». Σημειώνεται ότι το
ποσό του €1.000.000 αφορά το σχέδιο παραχώρησης ενίσχυσης στους δικαιούχους
«χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα
οχήματα για γεωργικούς σκοπούς και το ποσό των €100.000 αφορά το σχέδιο παραχώρησης
ενίσχυσης στους μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης. Τα Σχέδια θα προκηρύσσονται ετησίως
μέχρι και το έτος 2021 και θα καλούν τους υποψήφιους αιτητές για υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
Το 2018 έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 740 αιτήσεις.

Τομέας Οριζόντιων Κλάδων
Προστασία φυτών και μελισσοκομία
Ο Κλάδος ΠΦΜ συνέχισε να ασκεί το συμβουλευτικό του ρόλο προσφέροντας τεχνική υποστήριξη
στον αγροτικό κόσμο σε θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας, με τακτικές επισκέψεις σε
εκμεταλλεύσεις και άλλη συχνή επικοινωνία. Έμφαση δόθηκε στη διαφώτιση, επιμόρφωση και
εκπαίδευση των αγροτών σε φυτοπροστατευτικά και μελισσοκομικά θέματα μέσω διαλέξεων,
σεμιναρίων, ημερίδων, εκδόσεων τεχνικών εγχειριδίων, οργανώσεων ραδιοφωνικών
προγραμμάτων, καθώς και δημοσιεύσεων άρθρων σε εκλαϊκευμένα περιοδικά, στον ημερήσιο τύπο
και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας. Εκπονήθηκαν επιδεικτικοί/δοκιμαστικοί/μελέτες σε
θέματα φυτοπροστασίας και μελισσοκομίας με σκοπό την επίλυση ή την άμβλυνση σημαντικών
προβλημάτων που απασχολούν τους αγρότες. Εκδόθηκαν φυτοπροστατευτικές και μελισσοκομικές
ανακοινώσεις για ενημέρωση των αγροτών σε τακτικές και πρακτικές για προστασία των
καλλιεργειών τους από σημαντικούς εχθρούς και ασθένειες και την εφαρμογή ορθών
μελισσοκομικών πρακτικών, αντίστοιχα. Εξειδικευμένες ανακοινώσεις εκδόθηκαν για διενέργεια
έγκαιρων και αποτελεσματικών ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση
σημαντικών εχθρών και ασθενειών, βάσει εμπειρικών προγραμμάτων και μοντέλων πρόγνωσης.
Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις για ανίχνευση επιζήμιων οργανισμών και διάγνωση
εχθρών και ασθενειών, για σκοπούς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεκπεραίωσης της
νομοθεσίας που αφορά το φυτοϋγειονομικό έλεγχο και την εμπορία και διάθεση πολλαπλασιαστικού
υλικού.
Το 2018 έγιναν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Φυτοπαθολογία (Μυκητολογία, Βακτηριολογία και Ιολογία) – Το 2018 τα εργαστήρια εξέτασαν 126
δείγματα χρησιμοποιώντας διάφορες διαγνωστικές τεχνικές. Διεξήχθησαν, επίσης, 333
εργαστηριακές εξετάσεις για την επιθεώρηση τοπικών, κοινοτικών και εισαγόμενων φυτικών υλικών
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για καραντίνα και επιβλαβή παράσιτα και παθογόνους παράγοντες. Παρόμοιες αναλύσεις
εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες των συστημάτων πιστοποίησης για τους σπόρους
πατάτας, πυρηνοκάρπων, μηλοειδών, εσπεριδοειδών, αμπελιών και ντομάτας.
Νηματoδολογία - Για το 2018 συνεχίστηκε η παγκύπρια επισκόπηση πατατοχώραφων για τους
κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας, γνωστοί και ως χρυσονηματώδεις (Globodera. rostochiensis
και G. pallida). Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί δείγματα εδάφους και επισκοπηθεί συνολικά
1.139,61 δεκάρια. Η επισκόπηση του 2018 εκτιμάται ότι έχει καλύψει περίπου το 2,28% της
παγκύπριας συνολικής έκτασης (50.000 δεκάρια) που χρησιμοποιείται για καλλιέργεια βρώσιμης
πατάτας (Γεωργικές Στατιστικές, 2008). Στα πλαίσια παροχής συμβουλών προς τους
εσπεριδοκαλλιεργητές και αντίστοιχης επισκόπησης που πραγματοποίησε ο Κλάδος, λήφθηκαν 34
δείγματα εδάφους από εσπεριδοκαλλιέργειες, για ανίχνευση και καθορισμό του πληθυσμού του
νηματώδη των εσπεριδοειδών (Tylenchulus semipenetrans). Για σκοπούς εφαρμογής του
φυτοϋγειονομικού ελέγχου εξετάστηκαν 52 δείγματα από εισαγόμενες ξύλινες συσκευασίες για
ανίχνευση του φυτοπαρασιτικού νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus και 17 δείγματα από φυτείες
μπανανών για το νηματώδη Radopholus similis.
Μελισσοκομία -Συνεχίστηκε η εφαρμογή του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019 για το
2018, με ετήσιο προϋπολογισμό €170.000. Για το 2018, υπεβλήθησαν 386 ενιαίες αιτήσεις για όλες
τις Δράσεις του Προγράμματος και έτυχαν έγκρισης οι 349. Το ποσό που παραχωρήθηκε στους
δικαιούχους υπό μορφή ενισχύσεων ανήλθε στις €168.699,07 και το ποσοστό απορρόφησης του
κονδυλιού στο 99,24%. Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων της περιόδου
2017-2018, οι εν ενεργεία εγγεγραμμένοι μελισσοκόμοι ανέρχονται στους 668 και ο αριθμός των
μελισσιών τους στις 49.616. Έχουν διοργανωθεί τέσσερα τριήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια καθώς
και μονοήμερες εκπαιδεύσεις για τη διαφώτιση τους σε επίκαιρα θέματα μελισσοκομίας.
Επιπρόσθετα, άρχισε και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νέο τριετές Μελισσοκομικό
Πρόγραμμα 2020-2022. Επίσης, ολοκληρώθηκε η μελέτη δειγμάτων για την αποτίμηση των
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών αμιγών κατηγοριών κυπριακού μελιού πορτοκαλιάς και θυμαριού
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομίας του ΑΠΘ. Συνεχίστηκε η εφαρμογή για τρίτη χρονιά
του Αγροπεριβαλλοντικού Καθεστώτος 10.1.10 πενταετούς δέσμευσης, σχετικά με τη διαχείριση των
μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά
(μελισσοφάγους). Το ΥΓΑΑΠ σε συνεργασία με τους Φορείς των μελισσοκόμων ξεκίνησαν
εκστρατεία διαφώτισης για την προστασία της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών. Σε
συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους λήφθηκαν και απεστάλησαν δείγματα κυπριακού
μελιού από μελίσσια που είχαν τοποθετηθεί σε περιοχές όπου αυτοφύεται το ζιζάνιο
Heliotropiumspp (κ.ν.κατσουνόχορτο) για διερεύνηση τυχόν ύπαρξης Αλκαλοειδών Πυρρολιζιδίνης
(PAs).
Γραφείο προσφορών
Το Γραφείο Προσφορών ασχολείται με την αρχειοθέτηση της σχετικής αλληλογραφίας και εγγράφων
προσφορών και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων. Παρέχει
συμβουλευτικές – υποβοηθητικές εργασίες προς το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας σε θέματα
δημόσιων συμβάσεων, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων. Διατηρεί και
ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα με τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία. Το Τμήμα Γεωργίας για
το έτος 2018 έχει συνάψει συνολικά 61 Δημόσιες Συμβάσεις, 43 με Συνοπτικές Διαδικασίες, 17 με
Ανοικτό Διαγωνισμό και 1 με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.
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Χρήση γης και Ύδατος
Ο Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος δραστηριοποιείται στους τομείς της Εδαφολογίας, Θρέψης
Φυτών, Χρήσης Ύδατος, Γεωργικής Μηχανολογίας, Κτηνοτροφικής Χωροταξικής Ανάπτυξης,
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Μειονεκτικών Περιοχών και Αγροπεριβαλλοντικά. Στόχοι και επιδιώξεις
είναι η αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής, ποσοτικά και ποιοτικά, με τη σωστή χρήση του
εδάφους, του νερού και των λιπασμάτων και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, μέσα στα
πλαίσια μιας περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης.
Εδαφολογία - Στα πλαίσια της εφαρμογής και παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης στις
ευαίσθητες από νιτρορύπανση ζώνες έγιναν έλεγχοι σε 156 παραγωγούς.
Θρέψη Φυτών - Στάλθηκαν σχετικές οδηγίες για την ορθολογική χρησιμοποίηση των λιπασμάτων
και για θέματα θρέψης φυτών, βασιζόμενοι σε 503 αναλύσεις εδάφους για διάφορες καλλιέργειες. Η
εφαρμογή και αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων από βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας
αστικών λυμάτων στη γεωργία, αποτέλεσε πρωταρχική δραστηριότητα του Κλάδου. Σε συνεργασία
με τα Συμβούλια Αποχετεύσεων διατίθεται λάσπη και για γεωργικούς σκοπούς (κυρίως σε
καλλιέργειες σιτηρών).
Μειονεκτικές περιοχές - Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη καθορισμού των μειονεκτικών περιοχών.
Εργαστήριο βαθμονόμησης και επίδειξης ψεκαστήρων - Έχει ήδη ολοκληρωθεί το Εργαστήριο
Αναφοράς στην Αχέλεια, έχει αγοραστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός και συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις
της βαθμονόμησης σε γεωργούς. Επίσης, ο Κλάδος έχει ετοιμάσει τις όλες σχετικές διαδικασίες για
να εγκρίνει τους ενδιαφερόμενους Επιθεωρητές που θα στελεχώσουν τα συνεργεία ελέγχου
ψεκαστήρων.
Χρήση Ύδατος - Κυριότερες δραστηριότητες του τομέα ήταν η εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία της
εγκατάστασης και λειτουργίας Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης (Β.Σ.Α) για άρδευση διαφόρων
κυβερνητικών κτηρίων, δημοσίων χώρων / πάρκων, γεωργών, η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας
και αυτοματισμού, ο υπολογισμός των αρδευτικών αναγκών διαφόρων καλλιεργειών και η ετοιμασία
ωραρίων και προγραμμάτων άρδευσης. Αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα 149 χημικών αναλύσεων
νερού και δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την ποιότητα και την καταλληλότητα των νερών για την
ορθολογική τους χρήση για άρδευση. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του ανακυκλωμένου
νερού για γεωργικούς σκοπούς για άρδευση κτηνοτροφικών φυτών, δενδρωδών καλλιεργειών και
λαχανικών και στάλθηκαν στους χρήστες οδηγίες για την ορθολογική χρήση του.
Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη - Μέσα στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, Καθεστώς 4.3.1 ο
Κλάδος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη Χωροταξική Ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας, προέβη σε
εγγειοβελτιωτικά και αποστραγγιστικά έργα οδικών δικτύων σε οχτώ κτηνοτροφικές περιοχές,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε μία κτηνοτροφική και αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου σε ακόμη
μία.
Γεωργική Μηχανολογία – Οι δραστηριότητες αφορούσαν συμβουλευτική εργασία για προώθηση της
εκμηχάνισης στη γεωργία. Τέλος, για σκοπούς προώθησης διαφόρων εγγειοβελτιωτικών έργων και
γεωργικών κατασκευών παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους 31 αρχιτεκτονικά σχέδια.

17

Τομέας Κλάδων Παραγωγής
Οπωροκηπευτικά
Εκπαίδευση και ενημέρωση - Στα πλαίσια ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου, Λειτουργοί του
Κλάδου συμμετείχαν σε δράσεις ΓΕ που αφορούσαν στο ΠΑΑ, στην Κοινή Οργάνωση Γεωργικών
Αγορών (ΚΟΑ) για τα φρούτα και τα λαχανικά, στη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Παραγωγών
(Ομ.Π.)/Οργανώσεων Παραγωγών (Ορ.Π.), θέματα λαχανοκομίας, πατατοκαλλιέργειας, ανθοκομίας,
δενδρωδών καλλιεργειών, στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου, οργανοληπτική
αξιολόγηση ελαιολάδου, καλλιεργητικές πρακτικές για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, εφαρμογή φροντίδων και βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας και διάδοση ειδών και
ποικιλιών με εμπορικές προοπτικές.
Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διεθνής Συνεργασία - Κατά το 2018 οι
αναγνωρισμένες Ομ.Π./Ορ.Π. ανέρχονταν στις δώδεκα. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης. Αναγνωρίστηκαν εντός του
έτους δύο νέες Ομ.Π., ανακλήθηκε η αναγνώριση μίας Ορ.Π. και διαπιστώθηκε η τήρηση των
κριτηρίων αναγνώρισης από τις λοιπές ελεγχόμενες ΟΠ. Καταβλήθηκαν €380.502,61 για την
υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ορ.Π. τομέα Οπωροκηπευτικών, βάσει του Καν.
(ΕΕ) 2017/891. Λειτουργοί του Κλάδου συμμετείχαν στη διαμόρφωση των θέσεων της Κύπρου εκ
μέρους του ΥΓΑΑΠ στη Διαχειριστική Επιτροπή της ΚΟΑ για τους τομείς Φρούτων και Λαχανικών,
Ελιάς και Ελαιόλαδου και στην προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών της
Κύπρου, με έμφαση στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ελαιοκομίας και
λαχανοκομικών ειδών.
Το Πρόγραμμα εφαρμόσθηκε σε 218 δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
Περίπου 28870 μαθητές είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν καθημερινά κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος, δωρεάν φρούτο ή λαχανικό ή και γάλα. Βασικός στόχος του εν λόγω Προγράμματος
είναι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας μέσω της αύξησης της κατανάλωσης φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος.
Παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής - Σύμφωνα με στοιχεία της Επισκόπησης των υπό
Κάλυψη Λαχανικών, τα κύρια είδη που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια (έκτασης 370 εκταρίων) είναι
πρώιμα λαχανικά (όπως τομάτα, αγγούρι, φράουλα και φασολάκι). Η Επισκόπηση Ανθοκομίας
κατέγραψε συνολικά καλλιεργούμενη έκταση με ανθοκομικά 119,66 εκταρίων, με τις μισές περίπου
εκτάσεις να αφορούν υπαίθριες καλλιέργειες. Από το συνολικό αριθμό των 105 ανθοκομικών
μονάδων, οι 72 αποτελούν μονάδες φυτών γλάστρας συνολικής έκτασης 87,8 εκταρίων (≈ 73% της
συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης), ενώ 33 αποτελούν μονάδες κομμένων ανθέων έκτασης 31,86
εκταρίων (≈ 27% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης). Η Επισκόπηση Αρωματικών και
Φαρμακευτικών Φυτών (2017) υπέδειξε ότι ο τομέας καλύπτει έκταση 164 εκταρίων (5,3 εκτάρια
καλυμμένη έκταση) και σε αυτόν ασχολούνται 234 οικογένειες.
Κατά το 2018, συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες προώθησης νέων ειδών ή/ και βελτιωμένων
ποικιλιών και η εισαγωγή και χρήση της διαθέσιμης νέας τεχνολογίας, όπως π.χ. η υδροπονία.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη βελτίωση της απόδοσης και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων και
στην εξοικονόμηση ενέργειας στα θερμοκήπια με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και
βελτίωση της ποιότητας πρώιμων λαχανικών και ανθοκομικών.
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Παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Κύπριο αγρότη - Τα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου και ο
Βοτανόκηπος Αθαλάσσας δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
για ικανοποίηση αναγκών των γεωργών και επαγγελματιών φυτωριούχων, καθώς και του κοινού και
άλλων φορέων. Έχουν παραχθεί κατά το 2018, 78,288 πιστοποιημένοι οφθαλμοί, εμβόλια και
εμβολιοφόροι βλαστοί φυλλοβόλων, εσπεριδοειδών, ελιάς και χαρουπιάς και 70.345 μοσχεύματα
αμπέλου. Επιπλέον, εκδόθηκαν 3.660 μοσχεύματα, κυρίως συκιάς, ροδιάς και ελιάς για την
παραγωγή νέων δενδρυλλίων. Πωλήθηκαν 8.788 κιλά φρούτα, κυρίως αβοκάντο, μάνγκο και
εσπεριδοειδή, καθώς και 347 κιλά σπόροι κυρίως καρύδι ντόπιο, καρύδι πεκάν, ροδάκινο, αμύγδαλο
και χρυσόμηλο για παραγωγή σπορόφυτων. Παρήχθησαν πέραν των 305,000 αρωματικών φυτών.
Τα πλείστα πωλήθηκαν σε παραγωγούς, ενώ ορισμένα χρησιμοποιήθηκαν για συμπλήρωση
μητρικών φυτειών που επεκτείνονται με σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών. Κατά το
2018 πωλήθηκαν σε ιδιώτες 3.175 δενδρύλλια, κυρίως ελιές, καρυδιές πεκάν, χαρουπιές και φυτά
επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου. Δενδρύλλια και αρωματικά φυτά παραχωρήθηκαν σε
Οργανισμούς, Σχολεία, Κοινοτικά Συμβούλια και άλλους φορείς και Κυβερνητικές Υπηρεσίες για
σκοπούς τοπιοτέχνησης και εξωραϊσμού. Σπάρθηκαν 134,5 εκτάρια με κριθάρι, κτηνοτροφικό
μπιζέλι, σκληρό και μαλακό σιτάρι, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες του Σποραπαραγωγικού
Κέντρου και των Κτηνοτροφικών Σταθμών του Τμήματος Γεωργίας.
Αμπελουργία και οινολογία
Εργαστήριο Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών – Πραγματοποιήθηκαν το 2018 αναλύσεις σε
1.440 δείγματα που υποβλήθηκαν για σκοπούς (α) ελέγχου αμπελοοινικών προϊόντων και
αλκοολούχων ποτών, (β) έκδοσης πιστοποιητικών γεωγραφικής ένδειξης, (γ) σύστασης της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ισοτοπικών Δεδομένων Οίνου και (δ) συμβολής σε ερευνητικές
δραστηριότητες. Διεξάχθηκαν αναλύσεις σε άλλα 5.168 δείγματα με ταχείες μεθόδους ανάλυσης στο
πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οινοποιούς.
Έλεγχος Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών - Στo πλαίσιο της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, σε σχέση με τις προδιαγραφές, τη σήμανση, τις οινολογικές πρακτικές, κ.ά. των
αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών, πραγματοποιήθηκαν εντός
του 2018, 113 έλεγχοι σε μονάδες παραγωγής και σε σημεία εμπορίας. Κατά τους ελέγχους,
εντοπίστηκαν 34 παραβάσεις και λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα είτε με εκδόσεις γραπτών οδηγιών
συμμόρφωσης ή επιβολής διοικητικών προστίμων ή λήψη δικαστικών μέτρων. Στo πλαίσιo
πιστοποίησης γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών,
και μετά από διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, εκδόθηκαν για το έτος 2018 303 πιστοποιητικά.
Αμπελουργία - Συνεχίστηκε η παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των αμπελουργών,
κυρίως μέσα από την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος ΓΕ. Πραγματοποιήθηκε μια σειρά
διαλέξεων σε αμπελουργούς και νέους γεωργούς στα ΚΕ.Γ.Ε, επιτόπιες επισκέψεις σε
εκμεταλλεύσεις για καθοδήγηση των αμπελουργών για επίλυση προβλημάτων, συγγραφή άρθρων
σε εκλαϊκευμένα περιοδικά, στον εγχώριο τύπο, κ.ά. Πρόσθετα, το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία
τόσο με τον ιδιωτικό τομέα όσο και με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες διαδραματίζει καθοριστικό ή
ρυθμιστικό ρόλο στην ικανοποίηση της αγοράς με πολλαπλασιαστικό υλικό, στις αμπελογραφικές
περιγραφές των ποικιλιών για σκοπούς διατήρησης των Εθνικών Καταλόγων Ποικιλιών, στην
ανασυγκρότηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Επιτραπέζιων Ποικιλιών Αμπέλου, στην εξεύρεση
και συλλογή σπάνιων γηγενών ποικιλιών, κ.ά.
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Αμπελουργικό Μητρώο - Διατηρείται βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/273. Το Μητρώο είναι
ψηφιακού χαρακτήρα και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο
καλύπτει το σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούνται με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιών.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφορά του, μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων, για χάραξη
πολιτικής στον αμπελοοινικό τομέα. Σύμφωνα με πρόσφατη αναθεώρηση του Μητρώου που
πραγματοποιήθηκε εντός του 2018, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες καλύπτουν έκταση 7.650 περίπου
εκτάρια.
Οινολογία - Με την αξιοποίηση του πρότυπου οινοποιείου που διατηρεί το Τμήμα Γεωργίας,
συνεχίστηκε η προσπάθεια εστίασης στην τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη των
οινοπαραγωγών, στην καινοτομία της οινικής παραγωγής καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων προϊόντων. Το Τμήμα Γεωργίας, ως σημείο επαφής της Κύπρου με την ΕΕ και τα
Κράτη Μέλη, συνέχισε τη συνεισφορά του στη δημιουργία της Ενωσιακής Τράπεζας Ισοτοπικών
Δεδομένων Οίνου, για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και διαφύλαξης της αυθεντικότητας των
αμπελοοινικών προϊόντων.
Προβολή Οίνου - Το Τμήμα Γεωργίας συμμετείχε στη Γιορτή του Κρασιού με θεματικό περίπτερο
προβάλλοντας μέρος της αμπελοοινικής παράδοσης αλλά και της νέας πορείας ποιότητας.
Πρόσθετα, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΥΓΑΑΠ και του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και
Οίνου (O.I.V.), ο 11ος Κυπριακός Διαγωνισμός Οίνου. Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν 34 οινοποιεία και
διαγωνίστηκαν συνολικά 167 οίνοι.
Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ) - Το ΕΠΣΑ, το οποίο
χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από την ΕΕ, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο επίτευξης του
οράματος και της στρατηγικής του ΥΓΑΑΠ στον αμπελοοινικό τομέα της Κύπρου. Στοχεύει μέσα από
μια δέσμη Μέτρων Στήριξης να προβάλει την προστιθέμενη αξία της Ενωσιακής οινοπαραγωγής
διεθνώς και να αναπτύξει τον αμπελοοινικό τομέα της Κύπρου τοπικώς. Τα εν λόγω Μέτρα Στήριξης
χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζονται σαφώς μέσα από
σειρά κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης. Έχουν σαφή προσανατολισμό,
μετρήσιμη στόχευση και κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Παρέχουν στήριξη σε όλο το φάσμα
δικαιούχων-αμπελουργών, οινοποιών, συνδέσμων, οργανώσεων και φορέων. Για το οικονομικό έτος
2017-2018 έχουν διατεθεί συνολικά €4.646.000 για την εφαρμογή των Μέτρων του, με τη συνολική
εκταμίευση των Ενωσιακών πόρων να ανέρχεται στα €22.189 εκατ.
Ζωική Παραγωγή και Διατροφή Ζώων (ΖΠΔΖ)
O Κλάδος ΖΠΔΖ μέσα στα πλαίσια του προγράμματος των ΓΕ, παρέχει τεχνικές συμβουλές για την
ορθή διαχείριση των μονάδων Αγελαδοτροφίας, Αιγοπροβατοτροφίας, Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας
και Κονικλοτροφίας, για την ορθολογιστική διατροφή, για την ανέγερση/βελτίωση των υποστατικών
και για την αγορά μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της
παραγωγικότητας, την παραγωγή καθαρού και υγιεινού γάλακτος, ποιοτικού κρέατος (βόειου,
αιγινού, πρόβειου, χοιρινού, πουλερικών και κουνελιών) και ποιοτικών αυγών καθώς και τη μείωση
του κόστους παραγωγής. Η ενημέρωση γίνεται μεσω δράσεων ΓΕ. Ο Κλάδος έχει την ευθύνη
συλλογής και αναφοράς των τιμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εβδομαδιαία βάση, όσον αφορά
το βόειο, αιγοπρόβειο και χοιρινό σφάγιο, το κρέας πουλερικών και τα βρώσιμα αυγά και την
αποστολή των τιμών παραγωγού αγελαδινού γάλακτος και χαλλουμιού σε μηνιαία βάση.
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Αγελαδοτροφία- Στην Κύπρο εκτρέφονται βοοειδή, της γαλακτοφόρου φυλής Holstein-Friesian, που
ανέρχονται περίπου στα 70.857 ζώα, από τα οποία οι 31.878 είναι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες και
εκτρέφονται σε 269 βουστάσια. Η ετήσια παράδοση αγελαδινού γάλακτος στις βιομηχανίες
υπολογίζεται περίπου στους 228.360 τόνους. Κατά το 2018, σφάγηκαν 16.856 βοοειδή. Η μέση
τιμή παραγωγού για το αγελαδινό γάλα, το μοσχαρίσιο κρέας και το κρέας αγελάδας διαμορφώθηκε
στα €55,93/100Kg, στα €306,47/100Κg και €165,79/100Kg, αντίστοιχα. Στην Κύπρο εκτρέφονται
επίσης ζώα της ντόπιας κυπριακής φυλής βοοειδών, τα οποία κατατάσσονται στην οικογένεια:
Bovidae, υποοικογένεια: Bovinae, στο είδος: bos indicus. H καταγραφή των ζώων της Ντόπιας
φυλής βοοειδών πραγματοποιείται με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων στην όλη προσπάθεια
που γίνεται για τη διάσωση των ζώων αυτών, τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Συνολικά στην
Κύπρο καταγράφηκαν το 2018 περίπου 1.317 βοοειδή ντόπιας φυλής, από τα οποία οι 608 είναι
αγελάδες και εκτρέφονται από 91 κτηνοτρόφους.
Γαλακτοκομία- Στα θέματα γαλακτοκομίας περιλαμβάνονται οι εκπαιδεύσεις αγροτών για την
παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων σε μικρή/οικιακή κλίμακα, όπως το χαλούμι,
τυρί φλαούνας, τυρί παφίτικο, γιαούρτι και τελεμέ. Γίνονται, επίσης, παρουσιάσεις σε δημοτικά
σχολεία για την παρασκευή χαλλουμιού. Κατά το 2018, πραγματοποιήθηκαν 13 εκπαιδεύσεις/
παρουσιάσεις.
Αιγοπροβατοτροφία - Οι κύριες δραστηριότητες κατά το 2018 ήταν, πέρα από την εκπαίδευση
προσωπικού και αιγοπροβατοτρόφων σε εξειδικευμένα θέματα, η συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης για
την Αντιμετώπιση της Τρομώδους Νόσου και το σχέδιο Καταγραφής Αποδόσεων Αιγοπροβάτων.
Συνεχίστηκε η εφαρμογή του προγράμματος γενετικής βελτίωσης των ζώων στην Κτηνοτροφική
Έπαυλη Αχέλειας, με κύριο στόχο τη συνολική αναβάθμιση του γενετικού υλικού του συνόλου του
πληθυσμού των αιγών/προβάτων της Κύπρου. Στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας εκτρέφονταν
282 πρόβατα φυλής Χίου (264 θηλυκά και 18 αρσενικά) και 344 αίγες φυλής Δαμασκού (297 θηλυκά
και 47 αρσενικά). Κατά το 2018, πωλήθηκαν σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους μέσω των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 27 κριοί, 48 αρνιά αρσενικά και 9 αρνιά θηλυκά για αναπαραγωγή.
Επίσης, πωλήθηκαν 5 αίγες, 121 ρίφια αρσενικά και 27 ρίφια θηλυκά. Όλα τα ζώα που πωλήθηκαν
ήταν ανθεκτικά στην τρομώδη νόσο. Η Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας αναβαθμίστηκε μέσω του
Καθεστώτος 1.2. του ΠΑΑ 2014-2020 «Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης». Η Έπαυλη συμμετείχε,
επίσης, στο Μέτρο 14 «Καλή Διαβίωση των ζώων». Βάσει της Επισκόπησης Αιγοπροβατοτροφίας
2017 στην Κύπρο δραστηριοποιούνταν 2112 μονάδες παγκύπρια, όπου εκτρέφονταν 228.834
πρόβατα και 172.674 αίγες, με συνολική παραγωγή 31.352.846 λίτρα πρόβειο και 29.471.936 λίτρα
αιγινό γάλα.
Χοιροτροφία - Με βάση την Ετήσια Απογραφή της Οργανωμένης Χοιροτροφίας, ο αριθμός των
χοιροστασίων, κατά το 2018, ήταν 65, ο αριθμός των χοιρομητέρων ανερχόταν στις 29.043 (29.474)
και ο συνολικός αριθμός των ζώων ήταν 361.065 (348.513). Το 2018 σφάγηκαν 545.280 χοίροι
πάχυνσης, σε σύγκριση με 558.441 χοίρους το 2017.
Πτηνοτροφία - Κατά το 2018, υπήρχαν 75 πτηνοτρόφοι. Από αυτούς οι 34 ασχολούνταν μόνο με την
κρεατοπαραγωγή, 26 μόνο με την αυγοπαραγωγή, 2 μόνο με αναπαραγωγή / εκκολαπτήριο, 2 με
θηραματικά πτηνά (περδίκια), 2 μόνο με ορτύκια και 11 με διάφορους άλλους συνδυασμούς πτηνών.
Η ντόπια παραγωγή νεοσσών κρεατοπαραγωγής κατά το 2018 ήταν 7,31 εκατ. έναντι 9,25 εκατ. για
το 2017. Επιπρόσθετα, εκκολάφθηκαν 5,75 εκατ. νεοσσοί κρεατοπαραγωγής και 243.970 νεοσσοί
αυγοπαραγωγής από αυγά εκκόλαψης που διακινήθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (3,25 εκατ.
και 159.862 αντίστοιχα για το 2017). Επίσης, διακινήθηκαν 197.800 νεοσσοί αυγοπαραγωγής μιας
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ημέρας από διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 90.100 πουλάδες αυγοπαραγωγής ηλικίας 13-17
εβδομάδων από την Ελλάδα. Κατά το 2018 διακινήθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 105.462
νεοσσοί αναπαραγωγής κρεατοπαραγωγικού τύπου, έναντι 78.487 για το 2017. Οι τοποθετήσεις
νεοσσών πάχυνσης γαλοπούλας, κατά το 2018, κυμάνθηκαν σχετικά στα ίδια επίπεδα με το 2017
(30.360 έναντι 35.570) και αυτοί προέρχονταν από άλλα κράτη-μέλη της Ε. Ε. Κατά το 2018
διακινήθηκαν από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 76.511 κιβώτια βρώσιμων αυγών (2.295.330
δωδεκάδες).
Μονάδα φυτών μεγάλης καλλιέργειας (ΜΦΜΚ)
Η ΜΦΜΚ ασχολείται με τους κλάδους παραγωγής των σιτηρών, ψυχανθών, βιομηχανικών και
κτηνοτροφικών φυτών. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των
γεωργών, η διεξαγωγή μελετών, η συμβολή στον καθορισμό πολιτικής και στην υιοθέτηση και
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην Κύπρο για τους υπό αναφορά κλάδους παραγωγής. Η
ΜΦΜΚ ασχολείται με την επίλυση των κυριοτέρων προβλημάτων σε θέματα φυτών μεγάλης
καλλιέργειας που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί. Στα πλαίσια αυτά είχε στενή συνεργασία με τα
Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία με σκοπό τη μεταφορά και μετάδοση των πληροφοριών και πολιτικών
του Τμήματος Γεωργίας κατά τον καλύτερο δυνατό και έγκυρο τρόπο. Και το 2018, η Μονάδα
συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών στην έπαυλη Αχέλειας. Από
τη Μονάδα, επίσης, διενεργούνται δοκιμαστικοί/ αποδεικτικοί αγροί για εξαγωγή συμπερασμάτων
που αφορούν τα κυριότερα σιτηρά της Κύπρου. Επιπλέον, η Μονάδα συνεισφέρει στην εφαρμογή
του ΠΑΑ 2014-2020 και των Άμεσων Πληρωμών. Στα πλαίσια εφαρμογής του κοινοτικού
κεκτημένου αποστέλλονταν σε εβδομαδιαία βάση οι τρέχουσες τιμές πώλησης για τα κυριότερα είδη
φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτάρι, κριθάρι). Oι Λειτουργοί της Μονάδας εκπροσωπούν το ΥΓΑΑΠ
σε συναντήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής της ΚΟΑ της ΕΕ για τη ζάχαρη, τα σιτηρά και τα
κλωστικά φυτά. Τέλος, η Μονάδα είναι συντονιστής στο Τμήμα Γεωργίας για τη διαχειριστική
Οριζόντιων θεμάτων ΚΟΑ.
Σποροπαραγωγικό Κέντρο
Το Σποροπαραγωγικό Κέντρο, κατά τη διάρκεια του 2018 προώθησε σχέδια Παραγωγής
Πιστοποιημένων Σπόρων και παραγωγής Προβασικών και Βασικών Σπόρων σιτηρών, που
προορίζονται αποκλειστικά για σπορά. Στα πλαίσια του Σχεδίου Παραγωγής Πιστοποιημένων
Σπόρων συμβλήθηκε με 31 γεωργούς. Διατέθηκαν 943,8 τόνοι κατά τη διάρκεια του 2018. Κατά το
2018, εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα αποθέματα. Η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την
προσφορά. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στη διάθεση αλλά και στη ζήτηση σε μαλακό σιτάρι και
αυτό ώθησε την αναπαραγωγή του από το Σποροπαραγωγικό Κέντρο το 2015. Η μειωμένη διάθεση
στην ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που χρησιμοποιείται στην Κύπρο για σπορά τα τελευταία
τρία χρόνια οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους: (α) στην ανομβρία που επικράτησε την περίοδο αυτή
και τη μειωμένη παραγωγή που αυτή συνεπάγεται και (β) στην οικονομική κρίση. Η έλλειψη
ρευστότητας και η δυσκολία δανεισμού των γεωργών από τις τράπεζες οδήγησε στην αναζήτηση
φθηνότερων σπόρων, ως επί το πλείστο μη πιστοποιημένων, χαμηλής βλαστικότητας και χωρίς
επένδυση με φυτοπροστατευτικά.
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Τομέας Νομοθεσιών
Φυτοϋγεία και εμπορικές προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων (ΦΕΠΓΠ)
O Κλάδος ΦΕΠΓΠ, ασχολείται με τη νομοθετική ρύθμιση και τον έλεγχο της εφαρμογής των εθνικών
νομοθεσιών που αφορούν τη φυτοϋγεία, τον ποιοτικό έλεγχο γεωργικών και ζωικών προϊόντων, τον
έλεγχο της παραγωγής και της εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, την παραγωγή και την
εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης και τους μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης
στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχων διεξάγεται
από τον Κλάδο Ελέγχου Νομοθεσιών.
Φυτοϋγεία - Οι έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν τη φυτοϋγεία, ρυθμίζονται από τον Περί Μέτρων
Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα
Φυτικά Προϊόντα Νόμο του 2003 έως 2017. Ο Νόμος προβλέπει τα μέτρα προστασίας κατά της
εισαγωγής και εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα
αντικείμενα. Για τα φυτά και φυτικά προϊόντα που εισάγονται από Τρίτες Χώρες, ο Φυτοϋγειονομικός
Έλεγχος (ΦΕ) είναι καθολικός και περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων, έλεγχο ταυτοποίησης και φυσικό
έλεγχο του εμπορεύματος. Στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκε δέσμευση φορτίων λήφθηκαν
άμεσα τα ενδεδειγμένα επίσημα μέτρα (καταστροφής, υποκαπνισμού, επανεξαγωγής κ.λ.π). Ο ΦΕ
των διακινούμενων φυτών και φυτικών προϊόντων διενεργείται δειγματοληπτικά στα σημεία τελικού
προορισμού, με βάση ανάλυση επικινδυνότητας. Κατά το έτος 2018, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε
φορτία καλλωπιστικών φυτών προέλευσης Ιταλίας και Ελλάδας, τα οποία είναι ξενιστές του
βακτηρίου Xylella fastidiosa. Επίσης, πραγματοποιήθηκε υψηλό ποσοστό ελέγχου πατατοσπόρου
που διακινείται από άλλα κράτη μέλη προς την Κύπρο. Από τους μακροσκοπικούς ελέγχους και τις
εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν εντοπίσθηκε κανένας επιβλαβής οργανισμός
καραντίνας. Όσον αφορά τα φυτά και φυτικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε Τρίτες
χώρες και για τα οποία απαιτούνται Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι
μακροσκοπικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι, όπου κρίθηκε απαραίτητο.
Επισκοπήσεις για επιβλαβείς οργανισμούς - Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν επισκοπήσεις σε
καλλιέργειες, δασικές περιοχές, σε σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και σε φυτώρια
παραγωγής δενδρυλλίων. Οι ΦΕ σε δασικές περιοχές διεξάγονται σε συνεργασία με το Τμήμα
Δασών. Μέσα από τις επισκοπήσεις διαφάνηκε ότι το έντομο Drosophila suzukii, το οποίο
προσβάλλει κερασιές, φράουλες και άλλα μικρά οπωροφόρα, έχει πλέον εγκατασταθεί σε όλες τις
επαρχίες και δόθηκαν οδηγίες στους γεωργούς για τους τρόπους αντιμετώπισης του. Επιπλέον,
εντοπίστηκε το έντομο Trilocha varians, το οποίο προσβάλλει τους καλλωπιστικούς φίκους και είναι
η πρώτη αναφορά εντοπισμού του στην ΕΕ. Το εν λόγω έντομο, παρότι δε θεωρείται επιβλαβής
οργανισμός για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν φυτοϋγειονομικά μέτρα, το Τμήμα Γεωργίας θα
πραγματοποιήσει επισκοπήσεις για αξιολόγηση της έκτασης και της σοβαρότητας των ζημιών που
δυνατό να προκαλεί η παρουσία του στο έδαφος της Δημοκρατίας. Συνεχίστηκαν οι επισκοπήσεις
για τους τρεις επιβλαβείς οργανισμούς, στους οποίους η Κύπρος έχει αναγνωρισθεί ως
προστατευόμενη ζώνη, Leptinotarsa decemlineata, Daκtulosphaira vitifoliae και Ips sexdentatus.
Μητρώο Φυτοϋγείας - Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι έλεγχοι σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο διενεργούνται τουλάχιστο μια
φορά ετησίως. Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν εντοπίσθηκαν μη συμμορφώσεις.
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, επίσης, σε επίπεδο παραγωγού σε φυτείες πατάτας,
αμπελιού και εσπεριδοειδών για επιβεβαίωση απουσίας επιβλαβών οργανισμών.
23

Ποιοτικός έλεγχος γεωργικών και ζωικών προϊόντων
Σύμφωνα με την εναρμονισμένη νομοθεσία για τον ποιοτικό έλεγχο των γεωργικών προϊόντων, η
οποία τιτλοφορείται «Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμοι του 2002
μέχρι 2007» καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς, διενεργούνται μακροσκοπικοί έλεγχοι σε νωπά
φρούτα και λαχανικά, καθώς και σε άλλα γεωργικά προϊόντα, στις αποθήκες εξαγωγέων,
συσκευαστήρια, στα Σημεία Εισόδου και στα σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης με βάση
εμπορικές προδιαγραφές-πρότυπα. Κατά το 2018 ετοιμάστηκαν προσχέδια των πιο κάτω εθνικών
νομοσχεδίων για αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας:
1. Ο περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμος.
2. Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Κανονισμοί.
3. Το περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Προδιαγραφές Εμπορίας για τις
Πατάτες που Προορίζονται για Εμπορία) Διάταγμα.
Στα πλαίσια του ελέγχου της λιανικής αγοράς ετοιμάστηκε ετήσιο πρόγραμμα διενέργειας ελέγχων
βασισμένο σε ανάλυση επικινδυνότητας. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που
πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 13 περιπτώσεις παραβάσεων της Νομοθεσίας και
επιβλήθηκαν αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις. Παράλληλα, για τον ποιοτικό έλεγχο των ζωικών
προϊόντων, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε κέντρα συσκευασίας αυγών και κρέατος πουλερικών,
πτηνοσφαγεία, υπεραγορές, αποθήκες τροφίμων, εκκολαπτήρια, μονάδες παραγωγής και σφαγεία
χοίρων και βοοειδών για τον έλεγχο εφαρμογής των ακόλουθων Νόμων: (1) Ο περί Εφαρμογής
Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών
Νόμος του 2004, (2) Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016, (3) Ο περί
Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 2004, (4)
Ο περί της Ταξινόμησης των Σφαγίων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και της
Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2006. Στα πλαίσια των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν
διαπιστώθηκαν τρεις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, ενώ
άλλες τρεις περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες.
Έλεγχος της παραγωγής και της εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
Σπόροι προς σπορά - O έλεγχος της παραγωγής και της εμπορίας των σπόρων προς σπορά
ρυθμίζεται από τον περί Σπόρων Νόμο του 1998 έως 2012 καθώς επίσης και τους εφαρμοστικούς
Κανονισμούς. Σκοπός της περί Σπόρων Νομοθεσίας, είναι η διάθεση στην αγορά καλής ποιότητας
σπόρων προς σπορά. Κατά το 2018 και στα πλαίσια της τακτικής εναρμόνισης με το Κοινοτικό
Κεκτημένο, ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν πέντε κείμενα εναρμονιστικών τροποποιητικών
Κανονισμών. Στα πλαίσια του ελέγχου της εμπορίας των σπόρων και αφού έγινε επικαιροποίηση
του μητρώου των αδειούχων πωλητών σπόρων προς σπορά, ετοιμάστηκε ετήσιο πρόγραμμα
διενέργειας ελέγχων βασισμένο σε ανάλυση επικινδυνότητας. Κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν 5 περιπτώσεις
παραβάσεων της Νομοθεσίας και επιβλήθηκαν οι ενδεδειγμένες διοικητικές κυρώσεις.
Πολλαπλασιαστικό υλικό
O έλεγχος της παραγωγής και της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και των φυτών των
οπωροφόρων, των καλλωπιστικών, της αμπέλου, των φυταρίων κηπευτικών και του πατατοσπόρου
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ρυθμίζεται από τους περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμους του
2007 έως 2017 και των σχετικών Κανονισμών. Σκοπός της Νομοθεσίας αυτής, είναι η παραγωγή και
διάθεση στους γεωργούς και γενικότερα στους καταναλωτές, υγιών φυτών απαλλαγμένων από
επιβλαβείς οργανισμούς, καλής ποιότητας με την ταυτότητα της ποικιλίας που διατίθεται. Κατά το
2018 και στα πλαίσια της εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο, ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν
δύο κείμενα εναρμονιστικών τροποποιητικών Κανονισμών. Και για τους δύο Κανονισμούς
προηγήθηκαν αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις.
Παραγωγή και εμπορία της βιομηχανικής κάνναβης
Ο Κλάδος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του περί Παραγωγής και Εμπορίας της
Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016. Επιπλέον, φέρει την ευθύνη της εξέτασης των αιτήσεων
που υποβάλλονται για τη χορήγηση αδειών παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης
σύμφωνα με το Νόμο. Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει τις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών
παραγωγού ή/και προμηθευτή βιομηχανικής κάνναβης, καθώς επίσης, και τις διαδικασίες ελέγχου
της παραγωγής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και εμπορίας της βιομηχανικής κάνναβης.
Διενεργούνται τακτοί έλεγχοι στις γεωργικές εγκαταστάσεις, αποθήκες συλλογής και δυνατό να
λαμβάνονται δείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Κατά την ανάλυση
των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2018, διαπιστώθηκαν δύο
παραβάσεις διατάξεων της Νομοθεσίας που αφορούσαν την περιεκτικότητα των φυτών σε
TetraHydroCannabinol (THC) και λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παρεμπόδιση της
εμπορίας υλικού που δεν ήταν σύμφωνο με τις διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, το
Τμήμα Γεωργίας προχώρησε σε ανάκληση της άδειας καθώς και καταστροφής φυτών. Επιπλέον,
κατά το 2018, λήφθηκαν 3 αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγού ή/και προμηθευτή
βιομηχανικής κάνναβης. Χορηγήθηκαν 2 άδειες ενώ 1 αίτηση συνεχίζει να βρίσκεται ακόμη στο
στάδιο της εξέτασης.
Μικροβιακοί Έλεγχοι Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στον τόπο παραγωγής
Οι μικροβιακοί έλεγχοι τροφίμων φυτικής προέλευσης διεξάγονται στον τόπο παραγωγής, δηλαδή
στη γεωργική εκμετάλλευση, από το Τμήμα Γεωργίας. Κατά το 2018 το πρόγραμμα ελέγχων
ετοιμάσθηκε σύμφωνα με ανάλυση κινδύνου, η οποία ετοιμάσθηκε προς το σκοπό αυτό. Η εν λόγω
ανάλυση κινδύνου έλαβε υπόψη διάφορα κριτήρια συμπεριλαμβανομένου και των πορισμάτων της
EFSA (European Food Safety Association).
Κατά τους φυσικούς ελέγχους πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετα και δειγματοληψίες φρέσκων
φρούτων και λαχανικών, τα οποία δείγματα, αποστέλλονταν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για
επιβεβαίωση της απουσίας μικροβιακού φορτίου σε αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν εντοπίσθηκε
μικροβιακό φορτίο για το οποίο να έχρηζε η λήψη πρόσθετων μέτρων.
Αγροχημικά και Ζωοτροφές (ΑΖ)
Ο Κλάδος AZ έχει την ευθύνη εφαρμογής των νομοθεσιών που αφορούν τα Φυτοπροστατευτικά
Προϊόντα, τα Βιοκτόνα, τα Λιπάσματα και τις Ζωοτροφές και την παρακολούθηση των σχετικών
εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. O Κλάδος AZ εφαρμόζει τις ακόλουθες νομοθεσίες: α) Ο περί
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος του 2011, β) Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση,
Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003, γ) Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρμάκων Κανονισμοί του 2012 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Οδηγία 2009/128/ΕΚ), δ) Ο περί
Βιοκτόνων Νόμος του 2014 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 528/2012), ε) Οι
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περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) Κανονισμοί του 2011, στ) Ο περί Λιπασμάτων
Νόμος του 2006 (σχετική κοινοτική νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.2003/2003 και ζ) οι περί
Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (΄Ελεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως)
Νόμοι του 1993 έως 2007 και οι σχετικοί Εθνικοί και Κοινοτικοί Κανονισμοί.
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα - Ο Κλάδος ασχολείται με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τη χορήγηση άδειας σε καταστήματα εμπορίας, πωλητές, αποθήκες
και εργοστάσια φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Κατά το 2018, υποβλήθηκαν 125 αιτήσεις για
χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 322 αιτήσεις για ανανέωση άδειας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 120 αιτήσεις για διάφορες τροποποιήσεις αδειών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επίσης, υποβλήθηκαν 25 αιτήσεις για ανανέωση άδειας πωλητή
γεωργικών φαρμάκων και χορηγήθηκε μία άδεια σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ενώ
ανακλήθηκε η άδεια τριών καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Χορηγήθηκε άδεια σε 8
πωλητές γεωργικών φαρμάκων και ανακλήθηκε η άδεια σε 11 πωλητές. Στα πλαίσια
εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, ετοιμάστηκε νέα νομοθεσία που θα διέπει τη λιανική πώληση και
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι νέοι Κανονισμοί μετά την ολοκλήρωση της
διαβούλευσης, στάλθηκαν στη νομική υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Ο Κλάδος ΑΖ ετοίμασε το
πρόγραμμα για τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που διεξάγονται από τον Κλάδο Ελέγχου
Νομοθεσιών.
Βιοκτόνα - Ο Κλάδος ασχολείται με τις διαδικασίες χορήγησης άδειας σε βιοκτόνα και σε συνεργεία
για την εφαρμογή βιοκτόνων επαγγελματικής χρήσης. Κατά το 2018, υποβλήθηκαν 177 αιτήσεις για
χορήγηση άδειας σε βιοκτόνα που περιέχουν υπάρχουσες δραστικές ουσίες, 34 αιτήσεις ανανέωσης
και 47 τροποποιήσεις. Χορηγήθηκε άδεια σε 115 βιοκτόνα προϊόντα ενώ ανακλήθηκε η άδεια 39
βιοκτόνων προϊόντων.
Λιπάσματα - Ο Κλάδος στα πλαίσια εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας εκδίδει άδειες εισαγωγής
λιπασμάτων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων και εργασιών του Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων
κατά το 2018, έγιναν 11 δειγματοληψίες για έλεγχο της ποιότητας των λιπασμάτων. Έχουν εγκριθεί
64 νέες αιτήσεις εγγραφής λιπασμάτων. Συνολικά εισήχθησαν 38615 τόνοι λιπασμάτων αξίας
€15.527.947,43 και τα εισπραχθέντα τέλη του Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων ανήλθαν στις
€130.077,30.
Ζωοτροφές - Στα πλαίσια της εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας κατά το 2018,
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και δειγματοληψίες ζωοτροφών στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας
και στα σημεία διακίνησης όπως αυτά υποδεικνύονταν από τους εμπόρους. Ο έλεγχος ποιότητας
ζωοτροφών (250 δείγματα) επικεντρώθηκε στην περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε ανεπιθύμητες
ουσίες όπως είναι οι μυκοτοξίνες, οι διοξίνες, τα βαρέα μέταλλα, καθώς επίσης στην παρουσία
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (GMOs) και στο μικροβιολογικό έλεγχο. Με στόχο και
σκοπό την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άνθρωπο και τα ζώα που
προέρχονται από τις ζωοτροφές, καθώς και τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των ζωοτροφών,
πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι έλεγχοι: (1) Εισαγόμενων και διακινούμενων ζωοτροφών, (2)
Ποιότητας των ζωοτροφών και των προσθετικών των ζωοτροφών, (3) Φυσικός έλεγχος πρώτων
υλών, προσθετικών, προμιγμάτων και σύνθετων ζωοτροφών (έλεγχος σήμανσης, έλεγχος
εγγραφής, έλεγχος αντιστοιχίας, έλεγχος συσκευασίας, έλεγχος χρήσης, άλλοι έλεγχοι όπως
αποθήκευσης και διαχείρισης των ζωοτροφών), (4) Εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων για σκοπούς
εγγραφής/ έγκρισης, (5) Εγκαταστάσεων πρωτογενούς παραγωγής, (6) Διερεύνηση για θέματα
Αφλατοξινών και σαλμονέλας. Πρόσθετα, παραχωρήθηκαν μετά από έλεγχο των συνοδευτικών
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εγγράφων, 333 εγκρίσεις εισαγωγής υλικών συνολικής ποσότητας 329 χιλιάδων τόνων περίπου και
αξίας περίπου 79 εκατομμυρίων, ενώ λήφθηκαν 2191 γνωστοποιήσεις άφιξης υλικών από την Ε.Ε.
συνολικής ποσότητας 345 χιλιάδων τόνων περίπου.
Προϊόντα ποιότητας (ΠΠ)
Προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας - Το Τμήμα Γεωργίας είναι η Αρμόδια Αρχή, στην Κύπρο, για
την εφαρμογή της Κοινοτικής (Καν. (ΕΚ) 834/2007) και Εθνικής (Νόμος 227(Ι) του 2004)
Νομοθεσίας, που διέπει τη Βιολογική Γεωργία. Επίσης, συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση
σε θέματα βιολογικής γεωργίας των ενδιαφερομένων (αγροτών, καταναλωτών κλπ.) με την παροχή
σχετικών εκπαιδεύσεων και πληροφοριών μέσα από ειδικά απλουστευμένα τεχνικά φυλλάδια καθώς
και με ατομικές επαφές. Κατά το 2018, ο αριθμός των ελεγχόμενων επιχειρηματιών βιολογικής
παραγωγής ανήλθε στους χίλιους πεντακόσιους δέκα τέσσερεις (1514) εκ των οποίων 1282
αφορούσαν τη φυτική και ζωική παραγωγή με βιοκαλλιεργούμενη έκταση που ανέρχεται περίπου
στα 5982 εκτάρια, ποσοστό 4,7% της συνολικής γεωργικής έκτασης στις ελεύθερες περιοχές της
Κύπρου, ενώ 232 μονάδες αφορούσαν μεταποίηση και εμπορία. Σημαντικότερες καλλιέργειες είναι η
καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών φυτών, (συμπεριλαμβανομένων και των βοσκότοπων και της
αγρανάπαυσης), καθώς και η ελαιοκαλλιέργεια, οι οποίες καλύπτουν ποσοστό που αντιστοιχεί
περίπου στο 47.8% και 26,6% αντίστοιχα, της βιοκαλλιεργούμενης έκτασης. Ακολουθούν τα αμπέλια
με ποσοστό 4,10% και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, όπως λαχανικά, πατάτες, αρωματικά φυτά,
φυλλοβόλα δένδρα κτλ. με μικρότερα ποσοστά. Όσον αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία, στην Κύπρο
δραστηριοποιούνται πέντε μονάδες με όρνιθες αυγοπαραγωγής και δύο κρεατοπαραγωγής, έντεκα
με αιγοπρόβατα και τρείς με αγελάδες.
Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων - Ο Κλάδος είναι αρμόδιος για την
εφαρμογή της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας που διέπει τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών
Προϊόντων και Τροφίμων. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές
συναντήσεις καθώς και παρουσιάσεις σε ενδιαφερόμενους όσον αφορά τα εν λόγω συστήματα
ποιότητας ήτοι τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές
Ενδείξεις (ΠΓΕ), Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), Προαιρετικές Ενδείξεις
Ποιότητας (π.χ. Προϊόν Ορεινής Παραγωγής). Κατά το 2018, στο Μητρώο Προστατευόμενων
ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ υπήρχαν καταχωρημένα το Λουκούμι
Γεροσκήπου ως ΠΓΕ, τα Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου ως ΠΓΕ, το Κολοκάσι Σωτήρας /
Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας ως ΠΟΠ, το Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού ως ΠΓΕ και το Παφίτικο
Λουκάνικο ως ΠΓΕ. Επίσης, έχουν υποβληθεί στην ΕΕ για εξέταση οι αιτήσεις καταχώρησης σχετικά
με το Χαλλούμι /Hellim ως ΠΟΠ, το Χοιρομέρι Πιτσιλιάς ως ΠΓΕ, η Λούντζα Πιτσιλιάς ως ΠΓΕ και το
Λουκάνικο Πιτσιλιάς ως ΠΓΕ. Σε εθνικό επίπεδο βρίσκονται υπό εξέταση οι αιτήσεις καταχώρησης
ως ΠΓΕ που αφορούν το Ροδόσταγμα Αγρού, τα
Έλεγχος Νομοθεσιών
Ο Κλάδος ΕΝ, κατά το 2018, είχε την ευθύνη εφαρμογής μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που
σχετίζονται με όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, σύμφωνα και με τον Κοινοτικό Κανονισμό (EE)
2017/625. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας των
ζώων, της υγείας των φυτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των
συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.
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Οι ελεγκτικές εργασίες που έχουν εφαρμοστεί κατά το 2018 αφορούσαν Έλεγχο (1) ποιότητας και
ασφάλειας ζωοτροφών, (2) εγκαταστάσεων πριν τη σχετική αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών
επιχειρήσεων, (3) φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών και φυτικών προϊόντων, (4) ποιότητας φυτικού
αναπαραγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και των σπόρων προς φύτευση, (5) ορθής χρήσης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, (6) ποιότητας και σήμανσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, (7)
ποιότητας φρέσκων φρούτων και λαχανικών, (8) των προδιαγραφών εμπορίας των αυγών και του
κρέατος πουλερικών, των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος, (9) της
ταξινόμησης των σφάγιων χονδρών βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών στα σημεία λιανικής
πώλησης, σφαγεία κ.α., (10) μικροβιακούς ελέγχους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τροφίμων
φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, (11) βιολογικών προϊόντων και
προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, (12) ποιότητας λιπασμάτων, (13) ποιότητας και σήμανσης βιοκτόνων, και
(14) νιτρορύπανσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Η διετία 2018-2019 θεωρείται ως πολύ σημαντική για την οργάνωση και την αποτελεσματική
λειτουργία του Κλάδου. Συγκεκριμένα, κατά το 2018, έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση, ο Στρατηγικός
Σχεδιασμός και οι στόχοι του Κλάδου, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν σε άμεσους, που έπρεπε να
πραγματοποιηθούν κατά το 2018, μεσοπρόθεσμους με καταληκτικό χρόνο το Δεκέμβριο του 2019
και μακροπρόθεσμους με ορίζοντα πενταετίας. Κατά το 2018, δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση και
στην εξοικείωση του προσωπικού με τα νέα δεδομένα και την τροποποίηση του οργανογράμματος
του Τμήματος σε σχέση με το ελεγκτικό κομμάτι των διαφόρων Νομοθεσιών, στο σχεδιασμό και
δημιουργία του Διακομιστή του Κλάδου, με στόχο την άμεση ενημέρωση και επικοινωνία ανάμεσα
στο προσωπικό του Κλάδου αλλά και των συνεργαζόμενων Νομοθετικών Κλάδων, στο σχεδιασμό
σε επιστημονική βάση του αποτελεσματικού προγραμματισμού των ελέγχων που απορρέουν από
τις διάφορες νομοθεσίες, στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη επίτευξη των στόχων σε ελέγχους που
είχαν τεθεί ως ανάγκες από τους Νομοθετικούς Κλάδους.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Εισαγωγή
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει έρευνα µε στόχο την ορθολογική αύξηση της
φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, στο πλαίσιο της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται οι Κλάδοι Δενδροκομίας, Βελτίωσης Φυτών, Λαχανοκομίας,
Φυτοπροστασίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης,
Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανεξάρτητη μονάδα η Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών. Το ΙΓΕ διαθέτει
σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, θερμοκηπιακές και ψυκτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσία
πληροφορικής και βιβλιοθήκη. Στο ΙΓΕ εδρεύουν επίσης το Εθνικό Βοτανολόγιο, και η Εθνική
Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Στην Πειραματική Έπαυλη του ΙΓΕ στην Αθαλάσσα διατηρούνται οι
μονάδες ζώων και παράλληλα διεξάγονται εργασίες στη βελτίωση φυτών µεγάλης καλλιέργειας.
Πειραµατικοί Σταθµοί λειτουργούν στην Αχέλεια, το Ζύγι, το Σαϊττά, στη Ξυλοτύµπου και την Πόλη
Χρυσοχούς, ενώ διεξάγονται πειράματα σε αγρούς παραγωγών σε επιλεγµένες περιοχές.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών επικυρώνονται με τη δημοσίευση τους σε έγκριτα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή στη σειρά εκδόσεων του ΙΓΕ Cyprus Agricultural Research
Reports (CARR). Η τελική διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς το γεωπονικό και
αγροτικό πληθυσμό της Κύπρου επιτυγχάνεται με τη δημοσίευση ολοκληρωμένων ανασκοπήσεων
γεωργικών θεμάτων στη σειρά εκδόσεων Ενημερωτικά Δελτία του ΙΓΕ, με δημοσιεύματα σε
εκλαϊκευμένα εγχώρια περιοδικά αγροτικού ενδιαφέροντος και στον εγχώριο τύπο, μέσα από
ημερίδες και επισκέψεις στους Πειραματικούς Σταθμούς του ΙΓΕ και μέσα από τη σειρά ανοικτών
διαλέξεων που διοργανώνονται στο ΙΓΕ. Το ΙΓΕ δραστηριοποιείται στην παροχή γεωργικής
εκπαίδευσης σε ειδικές ημερίδες, στα προγράμματα των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης και στο
Κέντρο Υδροπονίας στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι.
Το ΙΓΕ συνεργάζεται µε οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών που ασχολούνται µε τη γεωργία (Food
and Agriculture Organization - FAO, International Atomic Energy Agency - IAEA), µε άλλους
διεθνείς οργανισµούς (International Plant Genetic Resources Institute - IPGRI, International Center
for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA, International Maize and Wheat Improvement
Center - CIMMYT, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics - ICRISAT), την
ΕΕ, και µε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύµατα στην Κύπρο και διεθνώς στα πλαίσια διµερών
συµφωνιών. Το Ινστιτούτο αποτελεί το εθνικό κέντρο των διεθνών συστηµάτων AGRIS (συλλογή,
ταξινόµηση και κωδικοποίηση γεωργικής βιβλιογραφίας που δηµοσιεύεται στην Κύπρο) και CARIS
(πληροφορίες για ερευνητικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη).
Κλάδος Δενδροκομίας
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου Δενδροκομίας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ντόπιων προϊόντων και στην ορθολογική αύξηση της παραγωγής.
Στον τομέα της Αμπελουργίας, συνεχίστηκε η αξιολόγηση της επίδρασης της καλλιεργητικής
συμπεριφοράς και περιόδου ωρίμανσης κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες των
κυριότερων επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών εμβολιασμένων σε αμερικάνικα υποκείμενα,
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έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να επιλέγεται το καταλληλότερο υποκείμενο σε συνδυασμό με τις
ιδιότητες του εμβολίου και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αξιολογούνται 6 επιτραπέζιες ποικιλίες
στους Πειραματικούς Σταθμούς Σαϊττά και Αχέλειας καθώς και οι οινοποιήσιμες γηγενείς ποικιλίες
Μαραθεύτικο και Ξυνιστέρι σε συνεργασία με ιδιώτες αμπελουργούς.
Η αξιολόγηση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών κάτω
από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες συνεχίζεται, όπου για κάθε ποικιλία μελετάται η
περίοδος ωρίμανσης, η παραγωγικότητα και η ποιότητα των σταφυλιών. Επίσης μελετώνται
διάφορες φυσιολογικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται, όπως το πρόβλημα ανθόρροιας της
γηγενούς οινοποιήσιμης ποικιλίας Μαραθεύτικο. Αξιολογούνται πάνω από 20 επιτραπέζιες ποικιλίες
και 24 οινοποιήσιμες ποικιλίες στους Πειραματικούς σταθμούς Σαϊττά και Αχέλειας αλλά και σε
αμπελώνες παραγωγών. επίσης, συνεχίζεται η αξιολόγηση και αμπελογραφική περιγραφή πέραν
των 120 άγριων φυτών στον Πειραματικό Σταθμό Σαϊττά τα οποία έχουν συλλεγεί από διάφορες
δασικές περιοχές της Κύπρου.
Στον τομέα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση ποικιλιών Κερασιάς
(Prunus avium) οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε πειραματικό τεμάχιο στο Δενδροκομικό
Σταθμό του ΙΓΕ στο Σαϊττά ως προς τα παραγωγικά, ποιοτικά, πομολογικά χαρακτηριστικά τους,
αλλά και ως προς τις φυσιολογικές ανωμαλίες που παρουσιάζουν. Συνεχίστηκε η αξιολόγηση των
φαινολογικών, πομολογικών-μορφολογικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών κλώνων ντόπιων
ροδιάς (Punica granatum L.) στο πλαίσιο διακλαδικού ερευνητικού προγράμματος με τον Κλάδο
Λαχανοκομίας, και οι πειραματικές εργασίες για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE+ ORGANIKO,
με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο των
στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Συνεχίστηκε επίσης, η συνεργασία με το Τμήμα
Γεωργίας για εργασίες οι οποίες αφορούν Περιγραφή ποικιλιών για την εγγραφή τους στον Εθνικό
Κατάλογο Ποικιλιών οπωροφόρων.
Στον τομέα της ελαιοκομίας και τεχνολογίας ελαιόλαδου συνεχίστηκαν οι εργασίες του ερευνητικού
προγράμματος που αφορά την ex situ διατήρηση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση γενετικού υλικού
ελιάς που περιλαμβάνεται στη Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς του ΙΓΕ στο Ζύγι και δημοσιεύτηκε
εργασία στο επιστημονικό περιοδικό HortScience. Στο πλαίσιο διακλαδικού ερευνητικού
προγράμματος για τη μελέτη και το χαρακτηρισμό ελαιόλαδου ποικιλιών ελιάς σε σχέση με το
προφίλ ωρίμασης και τη μετασυλλεκτική διαχείριση του ελαιόκαρπου, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη
και επικύρωση πρωτοκόλλων νέων αναλυτικών μεθόδων για τη διενέργεια προσδιορισμών σε
δείγματα ελαιόκαρπου, ελαιοπάστας και ελαιόλαδου.
Στον τομέα των εσπεριδοειδών, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για όλες τις ποικιλίες και δημοσιεύτηκε
στο επιστημονικό περιοδικό Scientia Horticulturae επιστημονική δημοσίευση που αφορά τη
διαμόρφωση παραγωγικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των δύο ποικιλιών σε σχέση με το
υποκείμενο και το στάδιο ωρίμασης.
Κλάδος Βελτίωσης Φυτών
Ο Κλάδος Βελτίωσης Φυτών ασχολείται µε τη γενετική βελτίωση της αποδοτικότητας του κριθαριού,
μαλακού και σκληρού σιταριού, και του τριτικάλε, την ποιοτική αξιολόγηση και διαχείριση του
συγκοµιζόµενου προϊόντος, τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τις ποικιλίες ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών. Έχει
την ευθύνη της διαχείρισης του γενετικού υλικού όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών που
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προέκυψαν από το πρόγραμμα βελτίωσης του Κλάδου και την παραγωγή του σπόρου του βελτιωτή
και συνεργάζεται µε διεθνή ιδρύματα βελτίωσης, όπως το CIMMYT και η ICARDA.
Στο πρόγραμμα βελτίωσης του ΙΓΕ διενεργούνται μακροχρόνια πειράµατα για τη δηµιουργία νέων,
βελτιωµένων ποικιλιών κριθαριού, προσαρµοσµένων στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Κύπρου,
τόσο σε συνθήκες συμβατικής όσο και βιολογικής γεωργίας. Επίσης, σε συνεργασία με
παραγωγούς βιολογικής γεωργίας, διενεργούνται πειράματα Συμμετοχικής Βελτίωσης (Participatory
Breeding) για τη δημιουργία ποικιλιών κριθαριού που να αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά σε
συνθήκες ξηρασίας και άλλων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ποικιλιών διπλής χρήσης,
κατάλληλες τόσο για σανοποίηση όσο και για παραγωγή σπόρου. Διεκπεραιώθηκε ο διατοπικός
έλεγχος πολλών γενετικών γραµµών κριθαριού σε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες. Η νέα ποικιλία
ΠΗΓΗ χωρίς άγανα και η νέα, δίστοιχη ποικιλία ΠΟΛΙΤΙΚΟ έχουν εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο,
ενώ η εξάστοιχη ποικιλία ΜΥΡΤΟΥ και η πρώτη ποικιλία γυμνού κριθαριού στην Κύπρο που είναι
κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση και για διατροφή των µονογαστρικών ζώων, δόθηκαν για
εγγραφή. Ο κλάδος εκπροσωπεί την Κύπρο στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST FA1306 μέσω των
διεθνώς καινοτόμων διαδικασιών φαινοτύπισης στον αγρό που έχει αναπτύξει για σκοπούς
Βελτίωσης Φυτών, οι οποίες και προβλήθηκαν από το διεθνούς εμβέλειας τηλεοπτικό πρόγραμμα
FUTURIS του EuroNews που επισκέφθηκε το ΙΓΕ και πήρε συνεντεύξεις από τους ερευνητές.
Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων φαινοτύπισης και επιλογής με βάση την Προγνωστική Βελτίωση
(Prognostic Breeding), στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικής βελτίωσης του ντόπιου λουβιού
που διεξάγεται σε συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, απομονώθηκαν
υψηλοαποδοτικές σειρές από τις ντόπιες ποικιλίες Αργάκα και Σωτήρα, οι οποίες εξετάζονται επίσης
ως προς το μικροβιακό φορτίο των ριζών τους.
Στο σιτάρι, νέες υποσχόμενες γενετικές γραμµές εξετάζονται για την προσαρμοστικότητα τους στις
κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Οι νέες ποικιλίες μαλακού σιταριού «ΑΧΕΛΕΙΑ» και
«ΓΙΟΛΟΥ» που είναι κατάλληλες για σποροπαραγωγή, εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο
Ποικιλιών. Συνεχίστηκε επίσης η έρευνα για νέες ποικιλίες σκληρού σιταριού με χαμηλότερες
υδατικές ανάγκες.
Οι δύο νέες ποικιλίες αραχίδας «ΝΤΟΠΙΑ» και «ΝΙΚΟΚΛΙΑ» ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δοκιμές
και εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ενώ οι γεωργοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την
καλλιέργεια τους.
Οι ποικιλίες βίκου “Κίµων” και “Ζήνων” εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και ήδη το
Σποροπαραγωγικό Κέντρο ξεκίνησε τη διάθεση του “Κίµων” στους παραγωγούς. Φυτεύτηκε επίσης
δοκιμαστικός αγρός μπιζελιού στη Δρομολαξιά με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και ξεκίνησαν
επιλογές για νέες γραμμές ρεβιθιών ανθεκτικών σε ξηροθερμικά κλήματα.
Στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦ) συνεχίστηκε το πείραμα με την ποικιλία στέβιας
Candy όπου εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα άρδευσης, χρόνοι εφαρμογής της λίπανσης και
ύψος κοπής, και μελετάται η επίδρασή τους στο ύψος της παραγωγής, τα παραγωγικά
χαρακτηριστικά του φυτού, την παραγωγή των σακχάρων, την αντιοξειδωτική δράση του φυτού και
την παραγωγή φαινολών. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα φαίνεται ότι το επίπεδο άρδευσης
επηρεάζει την παραγωγή και τη συγκέντρωση σακχάρων. Επίσης, σε συνεργασία με το Τμήμα
Γεωργίας διοργανώθηκε εκπαιδευτικό εργαστήρι για τους παραγωγούς ΑΦΦ με θέμα την
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μεταποίηση και εμπορία των ΑΦΦ, τις τάσεις της αγοράς, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και
το ρόλο της έρευνας.
Κλάδος Λαχανοκομίας
Η ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Λαχανοκομίας διαλαμβάνει την καλλιέργεια λαχανικών σε
εντατικά συστήματα, τη µετασυλλεκτική διαχείριση νωπών οπωροκηπευτικών και την ex situ
διατήρηση και αξιοποίηση των τοπικών φυτικών γενετικών πόρων. Ο Κλάδος μελετά επίσης τον
αναλυτικό χαρακτηρισμό της φυσιολογίας ωρίμασης και της εξέλιξης του προφίλ ποιότητας και
βιολειτουργικής αξίας νωπών οπωροκηπευτικών σε συνάρτηση προς τον καθορισμό δεικτών
συλλεκτικής ωριμότητας και διεξάγει αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα
φυσικοχημικών, βιοχημικών και φυσιολογικών δεικτών ποιότητας.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την ποιοτική υποβάθμιση της καλοκαιρινής
παραγωγής καρπουζιού σε σχέση με προσυλλεκτικούς και μετασυλλεκτικούς παράγοντες,
δημοσιεύτηκαν τέσσερις εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, ενώ ο Κλάδος συμμετείχε στη
συγγραφή βιβλίου για τα θέματα εμβολιασμού λαχανικών. Ετοιμάστηκαν επίσης το εγχειρίδιο
‘Εμβολιασμός και διαμόρφωση παραγωγικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών στο καρπούζι’ και το
ενημερωτικό εγχειρίδιο ‘Η φυσιολογική κατάρρευση του πεπονιού’, που αφορά την ασυμβατότητα
μεταξύ διάφορων συνδυασμών υποκειμένων-εμβολίων πεπονιού και τη διασύνδεση της με το
φαινόμενο της κατάρρευσης (ξαφνικού θανάτου) των φυτών που παρατηρείται πριν από το στάδιο
συγκομιδής. Το ενημερωτικό βασίζεται σε αποτελέσματα εργασίας που δημοσιεύτηκε στο
επιστημονικό περιοδικό Scientia Horticulturae, η οποία αποτελεί την πρώτη διεθνώς τεκμηρίωση ότι
το φαινόμενο αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα χώρες της μεσογειακής λεκάνης οφείλεται σε
φυσιολογικά αίτια που άπτονται της συμβατότητας υποκειμένου-εμβολίου και όχι σε παθολογικά
αίτια.
Ολοκληρώθηκαν τα πειράματα καλλιέργειας και μετασυλλεκτικής διατήρησης μαρουλιού, ρόκας και
σπανακιού για την εξέταση παραγόντων που διαμορφώνουν τις συγκεντρώσεις νιτρικών και
νιτρωδών στα κυπριακά λαχανικά και λαχανικά δέσμης. Από τα αποτελέσματα διαφάνηκε ότι,
παρόλο που οι κλιματικές συνθήκες της Κύπρου γενικά δεν ευνοούν υψηλές συγκεντρώσεις
νιτρικών στα εγχώρια λαχανικά, όταν δεν εφαρμόζεται η ορθή γεωργική πρακτική μπορεί να
υπάρξει παραβίαση των ορίων που καθορίζονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό EC 1881/2006.
Επίσης, η ανάπτυξη του τοξικού νιτρώδους μορίου μετασυλλεκτικά είναι πιθανότερη σε είδη
περιορισμένης διατηρησιμότητας όπως ο κόλιανδρος και ο άνιθος.
Συνεχίστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση των παραγωγικών, ποιοτικώντεχνολογικών χαρακτηριστικών, της βιολειτουργικής αξίας και της διατηρησιμότητας των καρπών
ροδιάς (Punica granatum) της ex situ συλλογής ντόπιων κλώνων ροδιάς η οποία εγκαταστάθηκε
στον Πειραματικό Σταθμό Ζυγίου, και ολοκληρώθηκε από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΙΓΕ ο
μοριακός χαρακτηρισμός της συλλογής.
Εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός για την αξιολόγηση υβριδίων πράσινου σπαραγγιού με κύριους
στόχους τον προσδιορισμό της πρωιμότητας, της απόδοσης, της ποιότητας και της μετασυλλεκτικής
διατηρησιμότητας επιλεγμένων υβριδίων σπαραγγού και τη μελέτη της προσαρμοστικότητας, της
απόδοσης, των χαρακτηριστικών ποιότητας, τη διατροφική αξία και την ανάπτυξη πρωτοκόλλου
καλλιέργειας των δύο ειδών άγριου κυπριακού σπαραγγιού (A. stipularis και A. acutifolius) καθώς

32

και πρόσθετων άγριων λαχανευόμενων ειδών του γένους Cynara spp. Beta, spp., Brassica spp.,
Sinapis spp., Amaranthus spp., Allium spp.
Εγκαταστάθηκε θερμοκήπιο για τον πολλαπλασιασμό και αξιολόγηση έντεκα παραδοσιακών
ποικιλιών τομάτας υπό ελεγχόμενες συνθήκες καλλιέργειας, με στόχο τον προσδιορισμό της
πρωιμότητας, της απόδοσης και της ποιότητας των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών καθώς και της
μετασυλλεκτικής διατηρησιμότητας των ποικιλιών για επανένταξη τους στην κυπριακή γεωργία.
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) καλύπτουν την καταγραφή, συλλογή,
χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση ντόπιου γενετικού Υλικού. Η ΤΓΥ συμμετείχε στο
πρόγραμμα CARE-MEDIFLORA, το οποίο ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε το 2018 με κύριους
στόχους τη διατήρηση in situ και ex situ σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Μεσογείου, την
ενίσχυση της τεχνογνωσίας και την ενδυνάμωση της συνεργασίας των φορέων που ασχολούνται με
τη διατήρηση φυτών και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού. Η ΤΓΥ συμμετείχε επίσης στο
πρόγραμμα Global Tree Seed Bank το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Garfield Weston Foundation
με στόχο τη συλλογή και διατήρηση σπόρων από δέντρα και θάμνους της Κύπρου.
Κλάδος Ζωικής Παραγωγής
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής (ΚΖΠ) επικεντρώνεται στα μηρυκαστικά ζώα
και αφορά θέματα διατροφής, διαχείρισης, αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης των ζώων σε
ημιεντατικά ή εντατικά συστήματα εκτροφής, με στόχο την αύξηση της παραγωγής γάλακτος και
κρέατος και τον αποτελεσματικό έλεγχο ή/και την πρόληψη ασθενειών με ζωοτεχνικές μεθόδους.
Στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας (ΠΕΑ) εφαρμόζεται η ομαδοποίηση των βοοειδών και των
αιγοπροβάτων και διαμορφώνεται η διατροφή τους με βάση το παραγωγικό στάδιο. Σε συνεργασία
με το ΤΕΠΑΚ, μελετήθηκε η χρήση, η θρεπτική αξία και η επίδραση της χορήγησης
επεξεργασμένων με ατμό καρπών αραβόσιτου στη διατροφή παχυνόμενων εριφίων Δαμασκού στα
χαρακτηριστικά ανάπτυξης των ζώων.
Η πειραματική μονάδα των προβάτων Χίου διατηρεί σήμερα πληθυσμό 350 προβατίνων
αναπαραγωγής και 30 κριών, όλα ανθεκτικά στην Τρομώδη Νόσο. Το 2018, συνεχίστηκε το
πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των νεαρών ζώων με επιλογή για παραγωγικά χαρακτηριστικά και
δόθηκαν σε κτηνοτρόφους 13 κριοί, 91 αρσενικά και 73 θηλυκά αρνιά, ενώ από το 2002 μέχρι
σήμερα έχουν διατεθεί στους κτηνοτρόφους πέραν των 4800 ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο
προβάτων Χίου, υψηλής γενετικής αξίας και παραγωγής.
Συνεχίστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα του ΚΖΠ για μελέτη των διαφόρων γενοτύπων για την
Τρομώδη Νόσο στις αίγες Δαμασκού και τυχόν συσχετισμό τους με παραγωγικά και
αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των ζώων, ενώ συνεχίστηκαν και οι συζεύξεις, με στόχο τη
δημιουργία πυρήνα 300 αιγών, ανθεκτικών στην νόσο. Το 2018, διατέθηκαν στους κτηνοτρόφους
11 τράγοι, 96 αρσενικά και 67 θηλυκά ερίφια υψηλής γενετικής αξίας και με εξακριβωμένους
γενότυπους για την Τρομώδη Νόσο.
Στον τομέα της διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων, δίνεται προτεραιότητα στη διατήρηση
ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Ευρωπαϊκό Εστιακό Σημείο για τους Ζωικούς
Γενετικούς Πόρους (ERFP). Επίσης, από το 2015 ως το 2019, ο ΚΖΠ συμμετέχει στο Επιστημονικό
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ζωικής Παραγωγής (EAAP).
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Ο ΚΖΠ συντόνισε το ευρωπαϊκό έργο AGRICYGEN (Cyprus AGRIcultural Genomics cENtre) του
προγράμματος πλαισίου Horizon 2020 (Teaming Phase 1), με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου
Αριστείας για έρευνα και καινοτομία στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής. Το
AGRICYGEN, στοχεύει στη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας στην Κύπρο όπου θα
χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνογνωσία με απώτερες επιδιώξεις: α) την αύξηση
της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, β) την αύξηση της παραγωγής εγχώριων ζωοτροφών και
γ) την οικολογική αναβάθμιση των κυπριακών εδαφών. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν
σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, με ουσιαστική συνδρομή στην
εκπλήρωση των στόχων παραγωγής γάλακτος και ζωοτροφών για παρασκευή χαλλουμιού ως
Π.Ο.Π., στο πλαίσιο των ιδιαίτερων περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών του νησιού.
Κλάδος Φυτοπροστασίας
Κατά το 2018, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου περιλάμβαναν θέματα της Εντομολογίας
και της Φυτοπαθολογίας και
αφορούσαν προγράμματα φυτοπροστασίας σε δενδρώδεις
καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιές, αμπέλια, καθώς και σε λαχανοκομικά είδη.
Στην Εντομολογία συνεχίστηκε το διεθνές πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη και διαχείριση των
δίπτερων των φρούτων του είδους Tephritidae στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, με
συντονιστή τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΙΓΕ, συνεχίστηκε το πρόγραμμα “Βιολογική
αντιμετώπιση του υπονομευτή της τομάτας, Tuta absoluta και διερεύνηση της ανθεκτικότητας του σε
εντομοκτόνα”. Επίσης, διερευνήθηκε η ανθεκτικότητα του επιβλαβούς εντόμου σε 4 εντομοκτόνα
που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους γεωργούς για την αντιμετώπιση του (ai. chlorantraniliprole,
indoxacarb, emamectin benzoate, spinosad).
Στο Εντομοτροφείο του ΙΓΕ, συνεχίστηκε η εκτροφή “ωφέλιμων” εντόμων για την αντιμετώπιση των
κυριότερων εντομολογικών εχθρών στα λαχανικά. Συγκεκριμένα γίνεται εκτροφή των αρπακτικών
M. pygmaeus, Chrysoperla carnea και N. tenuis για αντιμετώπιση των αλευρωδών, θριπών,
λεπιδοπτέρων κ.α., και του παρασιτοειδούς Diglyphus isaea για την αντιμετώπιση της λιριομύζας.
Μέσα από την εκπόνηση μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων, ο κλάδος Φυτοπροστασίας
του ΙΓΕ έχει επιτύχει τη δημιουργία και εγκατάσταση φυτειών υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού σε
διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως κύριο στόχο την παραγωγή, τη
διατήρηση και τη διάθεση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού αξιόλογων παραδοσιακών και
εισαγόμενων ποικιλιών. Ειδικότερα, συνεχίστηκαν τα προγράμματα εξυγίανσης και διατήρησης
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για τα εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα και αμπέλια. Αναπτύχθηκαν
νέες μέθοδοι εξυγίανσης με τη χρήση θερμοθεραπείας, κρυοθεραπείας και χημειοθεραπείας, που
αξιολογήθηκαν και εφαρμόστηκαν για τον καθαρισμό των δέντρων από ιούς και ιοειδή.
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση και το χαρακτηρισμό του ιού της τριστέζας
των εσπεριδοειδών (CTV), έχουν μελετηθεί τα βιολογικά και τα μοριακά χαρακτηριστικά του ιού, ενώ
έγινε χαρακτηρισμός 24 απομονώσεων του ιού από την Κύπρο. Αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν
νέες τεχνικές για την ταυτόχρονη ανίχνευση σημαντικών ιών και ιοειδών που προσβάλλουν πολλές
δενδρώδεις και λαχανοκομικές καλλιέργειες. Μελετήθηκε η διάδοση των ιών που μεταδίδονται με
τον αλευρώδη του καπνού (Bemisia tabaci Gennadius) στις καλλιέργειες κολοκυνθοειδών και
ντομάτας της Κύπρου.
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Διερευνήθηκε η αιτιολογία σημαντικών προκαρυωτικών ασθενειών σε λαχανοκομικές και
δενδρώδεις καλλιέργειες της Κύπρου. Τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας και Εντομολογίας του ΙΓΕ
παρείχαν επιστημονική στήριξη σε γεωπόνους εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, ιδιώτες
γεωπόνους και παραγωγούς. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2160
εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις για τη διάγνωση φυτικών ασθενειών και εντομολογικών
εχθρών. Παράλληλα ο κλάδος παρείχε συμβουλές και καθοδήγηση σε φοιτητές, γεωργούς και
γεωπόνους για θέματα που αφορούν την φυτοπροστασία.
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του κλάδου ΦΠ&Π εστιάζονται στην ορθολογιστική διαχείριση
των φυσικών πόρων, τη γεωργία ακριβείας, την προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας
και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία.
Στο ερευνητικό έργο που αφορούσε την ενσωμάτωση κοπριάς στο έδαφος, προσδιορίστηκαν τα
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της κοπριάς και εκτιμήθηκε ο ρυθμός και το δυναμικό
ανοργανοποίησης του αζώτου που περιέχει, σε σχέση με το είδος του ζώου και το χρόνο
αποθήκευσης/λιπασματοποίησής της. Επίσης, μελετήθηκε κατά πόσον το υδροκάρβουνο που
παράγεται από άχυρο σιταριού έχει τις κατάλληλες ιδιότητες για υπόστρωμα φυτών αντί της τύρφης.
Στο πλαίσιο της επανεκτίμησης των υδατικών και αρδευτικών αναγκών των κυριότερων
καλλιεργειών της Κύπρου ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, βρέθηκε ότι τον Μάρτιο οι
αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών είναι σημαντικά μεγαλύτερες απ’ ότι κατά το παρελθόν.
Συνεπώς, η μη προσαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης στα νέα κλιματικά δεδομένα
ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά κρίσιμα αναπτυξιακά στάδια των φυτών.
Μελετάται η διερεύνηση της περιβαλλοντικής τύχης των ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος
(ενεργές φαρμακευτικές ενώσεις, ενδοκρινικοί διαταράχτες κ.α.) στα αγροτικά οικοσυστήματα,
καθώς και τις πιθανές συνέπειες στη δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι ουσίες
αυτές προσλαμβάνονται και βιοσυσσωρεύονται στα εδώδιμα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών
που αρδεύονται με επεξεργασμένο νερό, ωστόσο οι επιπτώσεις αυτών των μικρορύπων,
μεμονωμένα, στην δημόσια υγεία είναι αμελητέες.
Στη θρέψη φυτών και τις υδροπονικές καλλιέργειες, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υιοθέτηση
γεωργικών συστημάτων ακριβείας (κλειστά συστήματα καλλιέργειας) ως λιγότερο ευπαθή στις
καινούργιες περιβαλλοντικές συνθήκες. Έγινε σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων, εκπαιδεύτηκαν
φοιτητές γεωπονίας, γεωργοί και δόθηκε υλικό για ηλεκτρονική μάθηση. Συνεχίστηκαν τα ερευνητικά
προγράμματα LIFE+ «Adapt2Change», -Organiko και Med-Greenhouses, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε
συμμετοχή σε τρεις επιτυχημένες νέες ερευνητικές προτάσεις (MAGNET/ΙΠΕ, IoT4Potato, CySloP
/IoF2020.
Στην ανθοκομία, η έρευνα εστιάσθηκε στη μελέτη ειδών της Κυπριακής χλωρίδας για χρήση στην
εμπορική ανθοκομία και κηποτεχνία, στα πλαίσια της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της
προστασίας της σπάνιας ενδημικής και αυτοφυούς χλωρίδας της Κύπρου. To 2018 ολοκληρώθηκε
κοινό πρόγραμμα με το CyI, όπου μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν είδη ενδημικών φυτών, που
παρήχθησαν στο ΙΓΕ, για χρήση σε φυτοδώματα και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν.
Στη γεωργική μηχανολογία, μελετήθηκε περεταίρω η χρήση της αβαθούς γεωθερμίας, σε
συνδυασμό με καινοτόμες τεχνικές για εξοικονόμηση νερού άρδευσης στα θερμοκήπια, ενώ στα
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πλαίσια της Δράσης COST ACTION ES1408 εξετάστηκαν τρόποι βελτίωσης της καλλιέργειας των
μικροφυκών με τη χρήση φωτο-βιο-αντιδραστήρων (Photobioreactors).
Ξεκίνησε το πρόγραμμα MED Interreg «ΜED Greenhouses», που στοχεύει στην αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος "Adapt2change" μέσω της προώθησης, διάχυσης και
μεταφοράς της τεχνογνωσίας για καινοτόμα θερμοκήπια στην περιοχή της Μεσογείου με μειωμένη
κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ‘CrITERIA’ το οποίο συντονίζει ο κλάδος
ΦΠ&Π, πραγματοποιήθηκε επιστημονικό εργαστήριο για την «Ορθολογική διαχείριση του νερού
άρδευσης και ρυπασμένων υδατικών σωμάτων, με έμφαση στο εξασθενές χρώμιο».
Τέλος, στα πλαίσια της Δράσης COST ES1403 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σχολείο στο ΙΓΕ,
σχετικά με την πρόσληψη ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (φαρμακευτικές ενώσεις) από τα
καλλιεργούμενα φυτά και τεχνικών προσδιορισμού και ποσοτικοποίησής τους σε δείγματα
επεξεργασμένου νερού, εδάφους και φυτικού υλικού.
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη και Εμπορία Αγροτικών
Προϊόντων», διεξάγεται έρευνα στους τομείς της αγροτικής οικονομικής και των γεωργικών
συστημάτων, του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και της γεωργίας ακριβείας, ήτοι δορυφορική
τηλεπισκόπηση, πληροφορική και ρομποτική τεχνολογία. Αναλαμβάνει, επίσης, την εκπόνηση
στοχευμένων μελετών που αναθέτει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) σε θέματα αγροτικής οικονομικής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Κοινωνία της πληροφορίας στις αγροτικές περιοχές:
Ενημέρωση αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» που έχει ως
γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των υφιστάμενων πρακτικών για πρόσβαση στα αποτελέσματα της
γεωργικής έρευνας και της απόκτησης γνώσεων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και ειδικότερα του διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε έρευνα με τηλεφωνικές
συνεντεύξεις σε μεγάλο δείγμα γεωργών γισ την αξιολόγηση της χρήσης και αποτελεσματικότητας
των ΤΠΕ (διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, διαδικτυακές εφαρμογές) και τη σύγκριση με τα
παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας που
διεξήχθη το 2010.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση της βιωσιμότητας του Αγροτικού Παραγωγικού
Συστήματος της Κύπρου: Μελέτη περίπτωσης η ευρύτερη αγροτική περιοχή Λάρνακας και
Αμμοχώστου» επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 324 γεωργών, καταρτίστηκε ειδικά
διαμορφωμένο ερωτηματολόγιοκαι χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών
και η Ανάλυση Συστάδων. Από την πολυμεταβλητή ανάλυση προέκυψαν έξι (6) γεωργικά
συστήματα που ταυτοποιήθηκαν ως εξής: (1) λαχανικά υπαίθρου και πατάτες, με υψηλό %
αρδευόμενης έκτασης και σχετικά υψηλή αποδοτικότητα/κερδοφορία (n=60), (2) λαχανικά
θερμοκηπίου και υπαίθρου με μόνιμες καλλιέργειες, εντάσεως (ξένης) εργασίας (n=46), (3) σιτηρά
και κτηνοτροφικά φυτά ως τελικός κλάδος παραγωγής με υψηλή εξάρτηση από τις επιδοτήσεις
(n=35), (4) μικρές οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις με λαχανικά υπαίθρου, πατάτες και
μόνιμες καλλιέργειες, με υψηλό % εξωγεωργικού εισοδήματος (n=70), (5) αιγοπροβατοτροφικό
σύστημα χαμηλής αποδοτικότητας/κερδοφορίας με διαχειριστές χαμηλού μορφωτικού επιπέδου
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(n=103), και (6) αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, υψηλής εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας, με
διαχειριστές μικρής ηλικίας και υψηλού μορφωτικού επιπέδου (n=10). Η αναγνώριση και ταξινόμηση
των γεωργικών συστημάτων στην περιοχή μελέτης δύναται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για
τους αρμόδιους φορείς με σκοπό μία πιο στοχευμένη αγροτική πολιτική και έρευνα, αφού το κάθε
σύστημα είναι κατά κανόνα διαφορετικό και αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις, ενώ εμφανίζει
και διαφορετικές προοπτικές.
Ο κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του ΥΓΑΑΠ,
διεξήγαγε έρευνα για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την ύπαρξη
Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών (ΑθΕΠ) στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στην Κυπριακή
Δημοκρατία και την αποτύπωση της σοβαρότητας του προβλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα,
συγκεκριμένα φαινόμενα ΑθΕΠ εμφανίζονται από περιστασιακά μέχρι συχνά στην αλυσίδα
τροφίμων, ενώ η πλειοψηφία των εμπορευόμενων υπήρξε θύμα ΑθΕΠ την τελευταία πενταετία. To
εκτιμώμενο κόστος των ΑθΕΠ ανέρχεται σε σημαντικό ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών των
εμπορευόμενων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων αναγνωρίζει ότι οι ΑθΕΠ στον αγροδιατροφικό τομέα χρειάζεται να ρυθμιστούν με
νομοθετική ρύθμιση.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και σε συνεργασία με τις
Γεωργικές Εφαρμογές του Τμήματος Γεωργίας, πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του
Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης εκπαιδεύσεις γεωργών, Λειτουργών και Επιθεωρητών του Τμήματος
Γεωργίας στα θέματα «Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής» και «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων».
Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους
τέσσερεις τομείς έρευνας: μοριακή βιολογία, τεχνολογία τροφίμων, γεωργική μικροβιολογία και
γεωργική χημεία με υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε συνεργασία και με άλλους Κλάδους του
ΙΓΕ. Η ερευνητική ομάδα του Κλάδου συντονίζει τέσσερα προγράμματα εξωτερικής
χρηματοδότησης.
Στη μοριακή βιολογία συνέχισε η έρευνα σε φυτά και ζώα με την εφαρμογή εξειδικευμένων
μοριακών τεχνικών. Στα φυτά συνεχίστηκε ο εντοπισμός και η ανάλυση μοριακών δεικτών στο
κριθάρι. Στα ζώα, η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίστηκε με την ταυτοποίηση προβάτων και
αιγών. Στα πρόβατα η ταυτοποίηση έγινε στα νεογέννητα ζώα της πειραματικής μονάδας προβάτων
Χίου του ΙΓΕ η οποία έχει σήμερα 500 ζώα, όλα πλήρως ανθεκτικά ομοζύγωτα (ARR/ARR). Στις
αίγες συνεχίζεται η προσπάθεια δημιουργίας πυρήνα με την ταυτοποίηση νεογέννητων αλλά και
ενήλικων αιγών.
Στον τομέα της γεωργικής μικροβιολογίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που αφορά την απομόνωση
ωφέλιμων μικροοργανισμών για συμβατικά και βιολογικά συστήματα παραγωγής. Ειδικότερα το
εργαστήριο μετέφερε τεχνογνωσία και πραγματοποίησε δοκιμές συμβιωτικών αζωτοδεσμευτικών
βακτηρίων σε παραγωγούς της Επαρχίας Αμμοχώστου. Στα πλαίσια του έργου DIVERSIFOOD,
αξιολογήθηκε η ποικιλότητα μυκορριζικών μυκήτων σε διάφορα φυτικά είδη και διαπιστώθηκε ότι
μεταξύ των διαφόρων οικότυπων του ιδίου είδους υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση η οποία
σχετίζεται με την απόδοση τους. Στα πλαίσια του έργου ORGANIKO LIFE+ και OLIVE-MIRACLE
αξιολογήθηκαν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκήπιο και των
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πληθυσμών των μικροοργανισμών που συμμετέχουν στην απονιτροποίηση εφαρμόζοντας
διαφορετικές στρατηγικές θρέψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συντελεστές εκπομπών είναι
σημαντικά μικρότεροι από τους συντελεστές αναφοράς που προτείνονται από τον IPCC σε
περιπτώσεις έλλειψης μετρήσεων στο πεδίο.
Ο Κλάδος συνέχισε να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις μέσω του Εργαστηρίου Γεωργικής
Χημείας (ΕΓΧ) για στήριξη άλλων Κλάδων του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια του 2018 διεξήχθησαν
στο ΕΓΧ συνολικά 2596 αναλύσεις σε 680 δείγματα.
Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών
Το Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών της Κύπρου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2015/16 εξέτασε σε
δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (ΔΟΣ) για πρώτη χρονιά την ποικιλία
κριθαριού «Μύρτου». Η εν λόγω ποικιλία εξετάστηκε και σε δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και
Χρήσης (ΚΑΧ). Λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (ανομβρία) τα πειράματα δεν εξάχθηκαν με
επιτυχία με αποτέλεσμα η πρώτη χρονιά δοκιμών να επαναληφθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο
2016/17.
Η ποικιλία «Πολιτικό» με βάση τα αποτελέσματα από τις δύο καλλιεργητικές περιόδους που
δοκιμάστηκε σε ΔΟΣ και ΚΑΧ δοκιμές εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σπόρων και
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και εγγράφηκε στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου.
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Εισαγωγή
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή την διασφάλιση του υγειονομικού καθεστώτος του
ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου καθώς και της Δημόσιας Υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της
εφαρμογής μέτρων πρόληψης της εκδήλωσης νέων ζωικών ασθενειών στην Κύπρο, την επιτήρηση,
τον έλεγχο και την εξάλειψη όσων ενυπάρχουν στην Κύπρο, τη διασφάλιση της ευημερίας των
ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι διαρθρωμένες σε κεντρικό και επαρχιακό
επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν οι Τομείς Υγείας και Ευημερίας των Ζώων και
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και οι Κλάδοι Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Κτηνιατρικών
Φαρμακευτικών Προϊόντων. Σε επαρχιακό επίπεδο λειτουργούν τα πέντε Επαρχιακά Κτηνιατρικά
Γραφεία και πέντε Αγροτικοί Κτηνιατρικοί Σταθμοί.
Τομέας υγείας και ευημερίας των ζώων
Ο ρόλος του Τομέα Υγείας και Ευημερίας των Ζώων (ΤΥΕΖ) είναι η διατήρηση της υγείας των
ζώων, ο έλεγχος των ασθενειών και η ευημερία των ζώων. Ο ΤΥΕΖ εκπονεί, παρακολουθεί και
συντονίζει την εφαρμογή προγραμμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. Επιπρόσθετα είναι
αρμόδιος και επιβλέπει τη λειτουργία των δύο Συνοριακών Κέντρων Κτηνιατρικού Ελέγχου που
λειτουργούν στο Λιμάνι Λεμεσού και το αεροδρόμιο Λάρνακας αντίστοιχα, εφαρμόζοντας τις
ισχύουσες πρόνοιες της ενωσιακής κτηνιατρικής νομοθεσίας για την εισαγωγή ζώων και τροφίμων
ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.
Καθόλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε
-

-

-

-

-

Η ανάληψη συστηματικών μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών και
ζωονόσων.
Το πρόγραμμα επιτήρησης για τη διατήρηση του καθεστώτος της επίσημα απαλλαγμένης
χώρας για την Ενζωοτική Λεύκωση των Βοοειδών και τη Ψευδολύσσα των Χοίρων.
Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε το πρόγραμμα επιτήρησης της Φυματίωσης, με στόχο να
ανακηρυχθεί μελλοντικά η Κύπρος ως χώρα επίσημα απαλλαγμένη από τη Φυματίωση.
Το πρόγραμμα ελέγχου της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων και εντατικοποιήθηκε η
διαδικασία της γονοτυπικής ανάλυσης των προβάτων και των αιγών, ώστε να εξεταστούν όλα
τα ζώα και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκτροφής ανθεκτικών ζώων
στην τρομώδη νόσο. Η γονοτυπική ανάλυση των αιγοπροβάτων συνδυάστηκε με την
ηλεκτρονική σήμανσή τους, μέσω της τοποθέτησης ενδοστομαχικού βόλου.
Το πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (BSE) με τη
δειγματοληψία εγκεφάλων από βοοειδή ηλικίας 48 μηνών και άνω που πέθαναν ή σφάγηκαν
λόγω επείγουσας σφαγής.
Το πρόγραμμα δειγματοληψίας τόσο εισαγόμενων ζωοτροφών και πρώτων υλών όσο και
ζωοτροφών από μύλους και εκμεταλλεύσεις, για σκοπούς εφαρμογής της απαγόρευσης
χρήσης ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των μηρυκαστικών.
Η εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης για τη Βρουκέλωση των Αιγοπροβάτων ως
επίσημα απαλλαγμένη χώρα που είναι και η εφαρμογή του αντίστοιχου προγράμματος στα
βοοειδή με στόχο η Κύπρος να ανακηρυχθεί εντός του 2017 ως χώρα επίσημα απαλλαγμένη
και από τη Βρουκέλωση των Βοοειδών.
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Στο πλαίσιο επιτήρησης της Γρίπης των πτηνών και του έγκαιρου εντοπισμού τυχόν
κρούσματος της νόσου εξετάστηκαν δείγματα από πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και περιοχές
υψηλού κινδύνου (βιότοποι, υδατοφράκτες) σε συνδυασμό με επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες
από οικόσιτα πτηνά.
Εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης και επιτήρησης για τη νόσο του Καταρροϊκού
Πυρετού.
Η εφαρμογή και η λειτουργία του σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών,
αιγοπροβάτων, χοίρων, σκύλων και ιπποειδών.
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρχε αγαστή και συνεχής συνεργασία με τη ΓΔ Υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά μεταξύ άλλων στην εφαρμογή των προγραμμάτων
πρόληψης και καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών στην Κύπρο.

Ειδικότερα υποβλήθηκαν:
(α) Σχετικές τελικές οικονομικές εκθέσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιτήρησης ή
καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών που διενεργήθηκαν το 2014 (Τρομώδης Νόσος,
Βρουκέλωση των Αιγοπροβάτων, Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών, Σαλμονέλωση στις
μονάδες πουλερικών αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και Γρίπη των πτηνών).
(β) Οι τεχνοοικονομικές εκθέσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα που επρόκειτο να εφαρμοστούν το
2016 (Τρομώδης Νόσος/Γονοτυπική Εξέταση, Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών,
Σαλμονέλωση στις μονάδες πουλερικών αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, Γρίπη των πτηνών και
Παρακολούθηση της Μικροβιακής Αντοχής).
Ταυτόχρονα, κατόπιν προετοιμασίας και υποβολής, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα
σχετικά προγράμματα καταβολής της συγχρηματοδότησης για το 2015 για την Τρομώδη Νόσο /
Γονοτυπική Εξέταση, τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών, τη Σαλμονέλωση των Πτηνών
στις μονάδες αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και τη γρίπη των πτηνών.
Για διασφάλιση της ευημερίας των ζώων συνεχίστηκαν οι προσπάθειες αναβάθμισης του επιπέδου
εκτροφής και διαβίωσης τόσο των παραγωγικών ζώων όσο και των ζώων συντροφιάς. Προς την
κατεύθυνση αυτή εφαρμόσθηκαν οι πρόνοιες τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας
και έτυχαν επιμόρφωσης οι εμπλεκόμενοι φορείς. Eπιπρόσθετα υπήρξε δράση για αναβάθμιση της
κείμενης νομοθεσίας που αφορά την ευημερία των ζώων.
Διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε υποστατικά εκτροφής παραγωγικών ζώων (βουστάσια, εκτροφές
μόσχων, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, κονικλοτροφεία, ιχθυοτροφεία, μονάδες πουλερικών
αυγοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής και αναπαραγωγής), ιπποφορβεία, ζωολογικούς κήπους, πάρκα
ζώων και πτηνών, ενυδρεία, κυνοτροφεία, υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς, ξενοδοχεία και
καταφύγια ζώων, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Παράλληλα,
διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις τόσο σε οχήματα μεταφοράς ζώων, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι
συνθήκες μεταφοράς των ζώων, όσο και στα σφαγεία, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι εγκαταστάσεις,
ο εξοπλισμός και η μεταχείριση των ζώων.
Επίσης διερευνήθηκαν παράπονα πολιτών για παραμέληση ή/και κακομεταχείριση ζώων.
Για τις περιπτώσεις που, κατά την άσκηση των επισήμων ελέγχων, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση
με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αναλήφθηκαν οι δέουσες ενέργειες.
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Αναφορικά με την προστασία της υγείας των ψαριών, συνεχίστηκε το πρόγραμμα επιτήρησης των
ασθενειών IHN (Infectious haematopoietic necrosis) και VHS (Viral haemorrhagic septicaemia) στις
εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας πέστροφας που λειτουργούν σε όλη της επικράτεια της
Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διατήρηση του καθεστώτος της χώρας επίσημα απαλλαγμένης από
τις δύο πιο πάνω ασθένειες.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας συνεχίζεται η εφαρμογή του Μελισσοκομικού Προγράμματος
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η εφαρμογή των πιο πάνω προγραμμάτων, τα οποία καταρτίζει και συντονίζει ο ΤΥΕΖ, γίνεται από
τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και τον Κλάδο Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.
Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης
Ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΤΚΔΥ) έχει την αποκλειστική ευθύνη συντονισμού των
επίσημων ελέγχων, την έγκριση, τον καταρτισμό προγράμματος επιθεωρήσεων και
δειγματοληψιών, τον έλεγχο της εφαρμογής του συστήματος HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) στις εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς
τροφίμων ζωικής προέλευσης με εξαίρεση το παγωτό και το μέλι. Το πεδίο αρμοδιότητας των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καλύπτει μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης (τοποθέτηση τους στο ράφι
για τον καταναλωτή) όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ενώ συμπεριλαμβάνει και τα
σημεία λιανικής πώλησης όσον αφορά το νωπό κρέας. O ΤΚΔΥ είναι αρμόδιος για το συντονισμό
των ελέγχων όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
Ο ΤΚΔΥ ως σημείο επαφής RASFF, διαχειρίζεται περιπτώσεις επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στα τρόφιμα και γνωστοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του συστήματος.
Εγκρίσεις νέων εγκαταστάσεων
Κατά τη διάρκεια του 2018 εγκρίθηκαν 27 νέες εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης, και
διαγράφηκαν 22. Ο αριθμός τους ανήλθε στις 573 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Επίσης
πιστοποιήθηκαν 3 και διαγράφηκε 1 πιστοποιημένη εγκατάσταση. Ο αριθμός τους ανήλθε στις 33
πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.
Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων
Ο Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων έχει ως αποστολή τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων σε
δείγματα από ζώα, τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ζωοτροφές και νερό, με στόχο τη διερεύνηση και
διάγνωση ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, για διασφάλιση, τόσο της υγείας και ευημερίας των
ζώων, όσον και της δημόσιας υγείας.
Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με την εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων, σε συνεργασία με τους
δύο Τομείς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα οποία προγράμματα επικαιροποιούνται αναλόγως
προκειμένου να καλύπτουν νέα πεδία σύμφωνα με την εκάστοτε στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις ανάγκες της οικονομίας της Κύπρου.
Ο Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων αποτελείται από δύο Εργαστήρια. Το Εργαστήριο Ελέγχου
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΕΤΖΠ) και το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων (ΕΥΖ).
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Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΕΤΖΠ)
Το ΕΕΤΖΠ αποτελεί το βασικό εργαστήριο των επίσημων ελέγχων σε δείγματα τροφίμων ζωικής
προέλευσης για τα οποία έχουν αρμοδιότητα ελέγχου οι ΚΥ. Το σύνολο των εξετάσεων που
διενεργούνται στο εργαστήριο και τα μέτρα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα αυτών είναι άμεσα
συνδεδεμένα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, το ΕΕΤΖΠ συνεργάζεται στενά με
τον ΤΚΔΥ και τον ΤΥΕΖ.
Στο ΕΕΤΖΠ προσκομίζονται δείγματα από τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία, τα Συνοριακά
Κέντρα Κτηνιατρικού Έλεγχου, τα σφαγεία, Ιδιωτικά Εργαστήρια, Ιδιώτες, το Τμήμα Γεωργίας, και το
Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και δείγματα από αλλά εργαστήρια των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών.
Στο ΕΕΤΖΠ διενεργούνται γενικής και ειδικής φύσεως εξετάσεις όπως:
- Μικροβιολογικές εξετάσεις σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης
- Έλεγχος παρουσίας αντιβιοτικών και σουλφοναμίδων (κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων) στα
κρέατα, ζωοτροφές, αυγά, ψάρια, νερό και γάλα
- Οργανοληπτικές εξετάσεις στο κρέας και αλιεύματα, εφόσον απαιτείται,
- Φυσικοχημικές εξετάσεις στο γάλα, έλεγχος του νωπού γάλακτος για νοθεία με νερό και
καταμέτρηση των σωματικών κυττάρων που περιέχονται σ’ αυτό
- Παρασιτολογικές εξετάσεις για το παράσιτο Anisakis στα ψάρια και τριχινέλας σε δείγματα
κρέατος
- Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών εντεροτοξίνών τύπων SEA- SEE σε όλα τα είδη τροφίμων
- Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα και τα προϊόντα του
- Χαρακτηριστικά της ποιότητας του νωπού γάλακτος (χημική σύσταση και η υγιεινή του
γάλακτος). Σε αυτή περιλαμβάνεται ο δείκτης καθαρότητας με την καταμέτρηση της ολικής
μικροβιακής χλωρίδας (ΟΜΧ) στο γάλα και ο δείκτης μαστίτιδας στο γάλα με την καταμέτρηση
των σωματικών κυττάρων στο γάλα. Επιπλέον, πραγματοποιείται έλεγχος για την ανίχνευση
αντιμικροβιακών ουσιών και για παρουσία αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα από κατανάλωση
ακατάλληλων ζωοτροφών.
Το ΕΕΤΖΠ είναι ΕΕΑ (ΕΑΑ) για τα:Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.,
Θαλάσσιες Βιοτοξίνες, Βεροτοξινογόνο E.coli και άλλα E.coli, Τrichinella spiralis και Θετικούς στην
πηκτάση σταφυλόκοκκους και είναι διαπιστευμένο σε συνολικά σε 27 μεθόδους σύμφωνα με το
Διεθνές Πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005.
Κατά το έτος 2018, το EETZΠ συμμετείχε σε 38 διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ικανότητας, οι
οποίες διοργανώθηκαν από Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς και άλλους οργανισμούς (ACTALIA
CECALAIT, FAPAS και Progetto Trieste, Test Veritas).
Έλεγχος σφάγιων ζώων και πουλερικών, τροφίμων ζωικής προέλευσης, ζωοτροφών,
υποπροϊόντων και άλλων
Πραγματοποιήθηκαν 3334 μικροβιολογικές δοκιμές που αφορούσαν την ανίχνευση των Salmonella
spp. Οι δοκιμές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο δείγματα τροφίμων ζωικής προέλευσης, 74
ζωοτροφές, 15 υγρά προϊόντα διάσπασης, 15 κατάλοιπα διάσπασης βιαοαερίου και 10 δείγματα
μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης. Σε 60 δοκιμές ανιχνεύθηκε το βακτήριο της σαλμονέλας.
Συγκεκριμένα, θετικά ήταν 10 παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών, 25 κρέας κοτόπουλο, 5
κρέας αρνιού 20 δερματολαιμοί κοτόπουλων.
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Επιπλέον, καθορίστηκε ο ορότυπος σε ακόμα 76 στελέχη σαλμονελών από δείγματα που
προσκομίστηκαν από το ΕΠΑΒΠ και ιδιωτικά εργαστήρια και αφορούσαν πληθυσμούς κοτόπουλων
κρεοπαραγωγής και αυγοπαραγωγης και γαλοπούλες, δείγματα από έμβρυα-πλακούντα αγελάδας
και πρόβατο από το ΕΠΑΒΠ αλλά και δείγματα από το ΓΧΚ.
Για την ανίχνευση της Listeria spp πραγματοποιήθηκαν 555 δοκιμές. Σε 55 δοκιμές ανιχνεύθηκε η
Listeria spp. Συγκεκριμένα θετικά ήταν 5 προϊόντα έτοιμα για κατανάλωση από χοιρινό κρέας, 50
λουκάνικα χοιρινά χωριάτικα.
Καταμέτρηση του καμπυλοβακτηριδίου πραγματοποιήθηκε σε 165 δείγματα από σφάγια
κοτόπουλων (δερματολαιμοί).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 2104 δοκιμές που αφορούσαν άλλους δείκτες υγιεινής στα τρόφιμα.
Ακόμη, εξετάστηκαν 1299 δείγματα νερού, 7 δείγματα πάγου, 10 μεταποιημένης ζωϊκής πρωτεΐνης,
10 krill powder, 5 ζωοτροφές, 30 υγρά προϊόντα διάσπασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τα υποδείγματα που λήφθηκαν στα πλαίσια των ελέγχων
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Τα δείγματα νερού και πάγου λαμβάνονται από σφαγεία, φάρμες και
εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων. Οι ζωοτροφές λαμβάνονται στα πλαίσια των ελέγχων που
πραγματοποιεί το Τμήμα Γεωργίας και των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ΚΥ στα Συνοριακά
Κέντρα Κτηνιατρικών Ελέγχων.
Στα πλαίσια του προγράμματος για την παρακολούθηση σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων
βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά (ΑΜR), πραγματοποιήθηκαν 134
δοκιμές για την παρουσία των E.coli που παράγουν ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες σε κρέας
από κοτόπουλο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 200 δοκιμές για την ανίχνευση της παρουσίας του
συμβιωτικού βακτήριου-δείκτη E.coli και 150 δοκιμές για την παρουσία των E.coli που παράγουν
ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες σε δείγματα περιεχομένου τυφλού εντέρου κοτόπουλου.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 427 δοκιμές για την ανίχνευση του Καμπυλοβακτηριδίου σε
δείγματα περιεχομένου τυφλού εντέρου κοτόπουλου. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος
διενεργήθηκαν δοκιμές για τον καθορισμό του ορότυπου σαλμονελών από δείγματα που
προέρχονται από πληθυσμούς κοτόπουλων κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και γαλοπούλων
καθώς και από σφάγια κοτόπουλων κρεοπαραγωγής (δερματολαιμοί) που αναφέρθηκαν πιο πάνω.
Έλεγχος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
Πραγματοποιήθηκαν 2129 μικροβιολογικές δοκιμές που αφορούσαν κριτήρια υγιεινής της
παραγωγικής διαδικασίας και 3790 δοκιμές που αφορούσαν κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα. Τα
δείγματα περιλαμβάνουν διάφορα είδη τυριών, τραχανά, γιαούρτι, βούτυρο, παγωτό , φρέσκα
κρέμα, sour cream και smetana, riazenka-kefir- matsoni, ορρός αγελαδινός, baked milk, νωπό
αγελαδινό γάλα, παστεριωμένο γάλα αγελαδινό (σκέττο, uht, μπανάνας, σοκολάτας και καφέ),
παστεριωμένο αιγινό γάλα.
Οι μικροβιολογικές παράμετροι που ελέγχθηκαν σε ότι αφορά τα κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα
ήταν η ανίχνευση των Salmonella spp και η ανίχνευση της Listeria spp ενώ σε ότι αφορά τα κριτήρια
υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας ήταν η καταμέτρηση των E. coli θετικών στη βγλυκουρονιδάση, η καταμέτρηση των σταφυλοκόκκων θετικών στη πηκτάση, η καταμέτρηση των
εντεροβακτηριοειδών και η καταμέτρηση των μικροοργανισμών στους 30 0C.Σε κανένα από τα
δείγματα που εξετάστηκαν δεν ανιχνεύθηκε σαλμονέλα. Σε 55 δοκιμές ανιχνεύθηκε η Listeria spp
και συγκεκριμένα L.innocua. (15 χαλούμια, 35 διάφορα τυριά, 5 τυριά φλαούνας).
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί αυτοί αφορούν τα υποδείγματα που λήφθηκαν στα πλαίσια των ελέγχων
των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Επιπλέον, εξετάστηκαν δείγματα:
Νωπού Γαϊδουρινού Γάλακτος: 7 για ανίχνευση του Campylobacter spp, 8 για Σαλμονέλα και 8 για
Listeria spp, παστεριωμένου Γαϊδουρινού γάλακτος: 10 για Salmonella spp., 10 για Listeria spp. και
16 για δείκτες υγιεινής και σκόνης Γαϊδουρινού Γάλακτος 10 για Salmonella spp., 10 για Listeria spp.
και 10 για δείκτες υγιεινής. Όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά.
Επίσης εξετάστηκαν και 52 δείγματα νερού (τελικό ξέπλυμα με νερό μετά την αποστείρωση, των
ισοθερμικών βυτιοφόρων μεταφοράς νωπού γάλακτος), 1308 δείγματα γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων για τον προσδιορισμό της αφλατοξίνης Μ1 με τη ποσοτική δοκιμή
ELISA. Από αυτά τα 5 υπερέβαιναν το νομοθετικό όριο (1 νωπό γάλα αιγινό, 4 νωπό γάλα πρόβειο)
και πραγματοποιήθηκαν οι εξής δοκιμές σε δείγματα νωπού γάλακτος:








Ανίχνευση Ανασταλτικών Ουσιών με τη μέθοδο Delvotest T: 7791 δείγματα
Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης και λακτόζης με τη μέθοδο φασματοσκοπίας μέσου
υπέρυθρου milcoscan FT: 14023 δείγματα
Μέτρηση Σωματικών Κυττάρων με τη Φθορο-Οπτο-Ηλεκτρονική μέθοδο Κυτταρομετρία ροής:
4481 δείγματα
Προσδιορισμός Σημείου πήξης με την κρυοσκοπική μέθοδο:112 δείγματα
Μέτρηση μικροβίων στο νωπό γάλα με τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής BENTLEY IBCBACTOCOUNT: 10088 δείγματα
Ανίχνευση αιγινού στο νωπό πρόβειο γάλα σε 23 δείγματα
Προσδιορισμός pH στο νωπό γάλα σε 1 δείγμα

Αναλύσεις για τον έλεγχο καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε σφάγια ζώων, σε ζωικά
προïόντα και σε ζωοτροφές με τη μέθοδοo Premi test
Με τη μέθοδο Premi Test (Βιολογική μέθοδος διαλογής για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών)
εξετάστηκαν 1511 δείγματα κρέατος χοιριδίων, 220 δείγματα κρέατος χοίρων, 1 κάπρου, 5 από
γουρούνες, 14 τσιπούρες, 6 λαυράκια, 30 κοτόπουλα, 29 αιγοπρόβατα, 3 γαλοπούλες, 2 κουνέλια,
1 ορτύκι, 208 αγελάδες, 9 μόσχοι, 20 αυγά και 62 ζωοτροφές. Θετικά στη δοκιμή ήταν 204 χοιρίδια,
24 χοίροι, 1 κοτόπουλο, 1 κουνέλι, 14 αγελάδες, 9 ζωοτροφές.
Έλεγχος για την παρουσία αντιμικροβιακών ουσιών με τη Μέθοδο Τετραπλών Τρυβλίων
(Four Plate Test)
Με την μέθοδο των Τετραπλών Τρυβλίων εξετάσθηκαν 58 δείγματα νερού για τον έλεγχο της
παρουσίας αντιμικροβιακών παραγόντων από τα οποία 1 ήταν θετικό.
Τριχινοσκοπικός Έλεγχος
Στο ΕΕΤΖΠ εξετάστηκαν 107 δείγματα από αλεπούδες για την ανίχνευση του παρασίτου Trichinella.
Όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά.
Εργαστήριο Υγείας των Ζώων (ΕΥΖ)
Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων φέρει την ευθύνη της διεξαγωγής εργαστηριακών δοκιμών για τη
διάγνωση και την επιτήρηση ασθενειών στην Κύπρο, συνεργαζόμενο στενά με τους δύο Τομείς των
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Κτηνιατρικών Υπηρεσιών καθώς και με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες της κρατικής μηχανής. Πέραν
από τη διαγνωστική εργασία, διεξάγονται και έρευνες για ασθένειες που δημιουργούν σοβαρά
προβλήματα στην κτηνοτροφία της Κύπρου (τρομώδης νόσος στις αίγες).
Στο Εργαστήριο Υγείας των Ζώων περιλαμβάνονται τα Τμήματα: Βακτηριολογίας-Ορολογίας (ΕΒΟ),
Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΕΕΓΚ), Ιολογίας (ΕΙ), Ιστοπαθολογίας (ΕΙΣΤ) και
Παθολογικής Ανατομικής-Βακτηριολογίας–Παρασιτολογίας (ΕΠΑΒΠ).
Από το 2008 και τα πέντε Τμήματα του Εργαστηρίου είναι διαπιστευμένα κατά το ISO/IEC 17025:
2005.
Στο Τμήμα Ιολογίας (ΕΙ) και στο πλαίσιο διερεύνησης και ελέγχου ασθενειών κατά το 2018,
εξετάστηκαν 9.579 οροί από διάφορα ζώα και 729 δείγματα παθολογικών υλικών για ανίχνευση ιού
σε εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας ή με άλλες εργαστηριακές μεθόδους.
Το Τμήμα συμμετείχε σε 15 διεργαστηριακές ασκήσεις για 14 συνολικά ασθένειες.
Για την Ενζωοτική Λεύκωση των Βοοειδιών στα πλαίσια του προγράμματος για τη διατήρηση του
καθεστώτος χώρας απαλλαγμένης από την ασθένεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας
64/432/Ε, εξετάστηκαν συνολικά 160 οροί αίματος και 232 δείγματα συνενωμένου γάλακτος (bulk
milk), αγελάδων ηλικίας άνω των δύο ετών. Όλοι βρέθηκαν αρνητικοί.
Για καταρροϊκό πυρετό εξετάστηκαν συνολικά 246 δείγματα αίματος με ορολογικές εξετάσεις (16
από αγελάδες και 230 από αιγοπρόβατα) και 169 δείγματα παθολογικών υλικών με μοριακές
εξετάσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης των ασθενειών των χοίρων έγινε εξέταση για κλασική
πανώλη, ψευδολύσσα, αφρικανική πανώλη και φυσαλιδώδη νόσο. Συνολικά εκτελέστηκαν 3.176
εξετάσεις. Όλες οι εξετάσεις ήταν αρνητικές.
Όσον αφορά τη διάγνωση της λεϊσμανίασης συνεχίστηκαν οι εργαστηριακές εξετάσεις σε σκύλους
και ανθρώπους. Συνολικά εξετάστηκαν 3.188 δείγματα σκύλων και ανθρώπων με τις ορολογικές
μεθόδους ELISA και έμμεσο ανοσοφθορισμός για την ανίχνευση αντισωμάτων. Από αυτά, 1224
δείγματα αίματος σκύλων και 1 ανθρώπινο δείγμα ήταν θετικά. Επιπλέον, εξετάστηκαν με μοριακές
μεθόδους και έγιναν προσπάθειες απομόνωσης του παρασίτου από 31 ύποπτα περιστατικά σε
ανθρώπους (σε δείγματα μυελού των οστών/ ή και ιστού δέρματος), 6 από τα οποία έδωσαν θετικό
αποτέλεσμα και από 12 ύποπτα περιστατικά σε σκύλους (σε δείγματα ολικού αίματος) από τα οποία
7 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
Για τη ψευδοπανώλη και εξετάστηκαν 70 δείγματα παθολογικών υλικών που λήφθηκαν από
οικόσιτα και άγρια πτηνά (4 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα).
Με μοριακές μεθόδους εξετάστηκαν 332 δείγματα παθολογικών υλικών από οικόσιτα και άγρια
πτηνά για τη γρίπη των πτηνών. Όλα ήταν αρνητικά.Στο πλαίσιο του προγράμματος επιτήρησης της
γρίπης σε οικόσιτα πτηνά, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Ε., εξετάστηκαν 1.325 οροί αίματος για
την ανίχνευση αντισωμάτων κατά των οροτύπων Η5 και Η7. Όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά.
Για τις ασθένειες των ιπποειδών, λοιμώδης αναιμία, αφρικανική πανώλη και πυρετός του Δυτικού
Νείλου, εξετάστηκαν συνολικά 222 δείγματα. Για την λοιμώδη αναιμία εξετάστηκαν 74 οροί (όλοι
αρνητικοί), για την αφρικανική πανώλη εξετάστηκαν 74 οροί (όλοι αρνητικοί) και τον πυρετό του
Δυτικού Νείλου εξετάστηκαν 74 οροί (6 θετικοί). Συμπληρωματικά, στο πλαίσιο επιτήρησης του
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πυρετού του Δυτικού Νείλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, εξετάστηκαν 586 οροί αίματος
από οικόσιτα πτηνά και 150 δείγματα από παθολογικά υλικά που λήφθηκαν από άγρια πτηνά. Όλα
τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
Στο Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής,
διενεργήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες.

Βακτηριολογίας,

Παρασιτολογίας(ΕΠΑΒΠ),

Νεκροψίες-νεκροτομές Ζώων
Κατά το 2018 διενεργήθηκαν 1052 νεκροψίες-νεκροτομές θηλαστικών, πτηνών, ιχθύων και ερπετών
τα οποία είχαν αποσταλεί από ιδιώτες κτηνίατρους και κτηνιατρικούς λειτουργούς των κτηνιατρικών
σταθμών στο πλαίσιο διερεύνησης κλινικών περιστατικών.
Μικροβιολογικές αναλύσεις
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού προγράμματος ελέγχου της Σαλμονέλας σε συνεργασία με το
ΕΕΤΖΠ διενεργήθηκαν 405 καλλιέργειες για απομόνωση σαλμονέλων. Σε συνεργασία με το ΕΒΟ
διενεργήθηκαν 71 καλλιέργειες στο πλαίσιο διερεύνησης αποβολών και μαστίτιδων. Τέλος
ολοκληρώθηκαν άλλες 239 μικροβιολογικές καλλιέργειες ρουτίνας.
Παρασιτολογικές εξετάσεις
Κατά το 2018, διεκπεραιώθηκαν 383 παρασιτολογικές εξετάσεις.
Έλεγχος Ζωοτροφών για παρουσία ή μη ζωικών πρωτεϊνών
Το 2018, εξετάστηκαν 371 δείγματα ζωοτροφών για παρουσία ή μη ζωικών πρωτεϊνών. Εκ των
οποίων τα 364 αποτελούσαν δείγματα που είχαν ληφθεί βάσει του Εθνικού προγράμματος ελέγχου
ζωοτροφών, 6 δείγματα αφορούσαν αυτοελέγχους εμπορικών μύλων και 1 δείγμα από ζωοτροφή.
Συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές
Το ΕΠΑΒΠ, συμμετείχε σε τρείς διεργαστηριακές δοκιμές, που αφορούσαν την απομόνωση
Σαλμονέλας από 18 άγνωστα δείγματα κοπράνων πτηνών, την ανίχνευση Εχινόκοκκων σε 3
άγνωστα δείγματα ξεσμάτων εντερικού βλεννογόνου αλεπούδων και την ανίχνευση παρουσίας ή μη
ζωικών πρωτεϊνών σε 7 ζωοτροφές. Οι τρείς διεργαστηριακές δοκιμές διοργανώθηκαν από τα
αντίστοιχα Ενωσιακά Εργαστήρια Αναφοράς.
Το Τμήμα Βακτηριολογίας – Ορολογίας (EBO) εργάζεται για τη διάγνωση βακτηριακών
νοσημάτων στα ζώα. Η διάγνωση νοσημάτων γίνεται με ορολογικές (ELISA, Rose Bengal Test,
Complement Fixation Test), μικροβιολογικές και μοριακές (PCR) εξετάσεις. Επιπλέον, ανιχνεύεται η
αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο της μικρότερης συγκέντρωσης που αναστέλλει
την ανάπτυξη των μικροβίων (Minimum Inhibition Concentration - MIC). Το Τμήμα Βακτηριολογίας –
Ορολογίας είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη βρουκέλωση, τη φυματίωση και την
αντιμικροβιακή αντοχή. Το 2018 εξετάστηκαν συνολικά 30.078 δείγματα.
Στο Τμήμα αυτό διενεργούνται οι εξετάσεις για το πρόγραμμα επιτήρησης της βρουκέλωσης
αιγοπροβάτων και βοοειδών. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιβεβαίωση του καθεστώτος της
Κύπρου ως Κράτους Μέλους επίσημα απαλλαγμένου από Brucella melitensis και Brucella abortus.
Ορολογικές εξετάσεις για τη διάγνωση της βρουκέλωσης πραγματοποιήθηκαν και σε δείγματα ορού
αίματος από ασθενείς που προσκομίστηκαν από διάφορα νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της
Κύπρου.
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Επίσης εξετάστηκαν δείγματα για τη διάγνωση νοσημάτων που οφείλονται στα βακτήρια
Chlamydophila abortus, Leptospira hardjo, Neospora caninum και Toxoplasma gondii. Οι παθογόνοι
αυτοί παράγοντες, ανάλογα με το είδος ζώου, συνιστούν τα κυριότερα βακτηριακά αίτια πρόκλησης
αποβολών σε αίγες, πρόβατα και βοοειδή. Επίσης, εξετάστηκαν δείγματα για τον εντοπισμό
αντισωμάτων κατά των βακτηρίων της παραφυματίωσης (Mycobacterium avium sub.
Paratuberculosis) και της λοιμώδους αγαλαξίας (Mycoplasma agalactiae).
Οι εξετάσεις της μικροβιολογίας για τo 2018 αφορούν δείγματα που προσκομίστηκαν για
ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της παρουσίας των παθογόνων παραγόντων βακτηριακών
νοσημάτων και για την παρακολούθηση της αντοχής στα αντιβιοτικά ζωονοσογόνων και
συμβιωτικών βακτηρίων (Escherichia coli, Salmonella spp, Campylobacter spp) σε παραγωγικά
ζώα και τρόφιμα. Επίσης έγινε ανίχνευση της αντοχής στα αντιβιοτικά σε ορισμένα στελέχη
βακτηρίων που απομονώνονται από περιστατικά μαστίτιδας.
Τέλος, το Τμήμα συμμετείχε με επιτυχία το 2018 σε διεργαστηριακές δοκιμές για την ανθεκτικότητα
μικροβίων (Salmonella, Campylobacter, E.coli) στα αντιβιοτικά που διοργανώθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά (DTU, Δανία), για τη
διάγνωση της βρουκέλωσης σε δείγματα ορού αίματος με τις μεθόδους ερυθρού της Βεγγάλης
(Rose Bengal Test) και σύνδεσης συμπληρώματος (Complement Fixation Test) που διοργανώθηκε
από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τη βρουκέλωση (Anses, Γαλλία) και για τη διάγνωση
της φυματίωσης των βοοειδών (Mycobacterium bovis) σε δείγματα ιστών με τις μεθόδους της
μικροβιολογικής απομόνωσης και real time PCR (Mycobacterium Tuberculosis Complex) που
διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τη φυματίωση των βοοειδών
(Visavet, Ισπανία).
Στο Τμήμα Ιστοπαθολογίας (ΕΙΣΤ) διενεργούνται διάφορες ιστολογικές και ανοσοϊστοχημικές
χρώσεις που αφορούν τόσον προγράμματα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όσον και γενικές
ιστοπαθολογικές διαγνώσεις.
Τo κυριότερο μέρος των εργασιών του ΕΙΣΤ, αφορά δείγματα που συλλέγονται στο πλαίσιο των
προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι ΚΥ για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)
των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 999/2001/ΕΚ, και του Πειραματικού
Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό του ανθεκτικού γονότυπου των αιγών.
Το 2018, εξετάστηκαν συνολικά 1705 ιστολογικές τομές. Μέσα Στο πλαίσιο των προγραμμάτων
αυτών, το ΕΙΣΤ παρέλαβε 218 δείγματα εγκεφάλων αιγών ύποπτων στην τρομώδη νόσο. Επιπλέον
155 δείγματα εγκεφάλων θετικών στην ταχεία δοκιμή, από σφάγια και νεκρά αιγοπρόβατα, για
επιβεβαίωση της μορφής της τρομώδους νόσου. Όλα τα πιο πάνω δείγματα εξετάστηκαν με την
μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας.
Παράλληλα, κατά την χρονική διάρκεια του έτους, έγινε νεκροτομή σε 8 αίγες που είχαν
ενοφθαλμιστεί από το στόμα με παράγοντα PrPSc τον Μάρτιο του 2010. Από τις αίγες αυτές, που
αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι του πειραματικού πρωτοκόλλου, έγινε δειγματοληψία από
διάφορα σημεία τόσο του νευρικού ιστού όσο και των λεμφογαγγλίων και διαφόρων άλλων
οργάνων. Ακολούθησε εξέταση των δειγμάτων αυτών (200 ιστολογικές τομές) με την μέθοδο της
ανοσοϊστοχημείας.
Πέραν από τα δείγματα του πιο πάνω κύριου προγράμματος, το 2018 εξετάσθηκαν 14 δείγματα
(1134 ιστολογικές τομές), με ποικίλα πρωτόκολλα χρώσεων, από δείγματα αιγοπροβάτων, γάτων,

47

σκύλων, ιγουάνα λαγούς, ψάρια, δελφίνια, αγελάδων κ.λ.π που αφορούσαν γενικές περιπτώσεις
από αντίστοιχες νεκροψίες του ΕΠΑΒΠ.
Επίσης, το έτος 2018 το ΕΙΣΤ έλαβε μέρος, επιτυχώς, σε τρεις διεργαστηριακές δοκιμές. Η μία
διεργαστηριακή δοκιμή έγινε ηλεκτρονικά σε δείγματα που αποστάλθηκαν από την Ποιοτική
Βεβαιωτική Μονάδα (QAU) του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς (APHA) για τις Μεταδοτικές
Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (EURL -TSE), ενώ οι υπόλοιπες δύο διεργαστηριακές δοκιμές έγιναν
σε δείγματα που αποστάλθηκαν από το EURL-TSE.
Το Τμήμα Εγκεφαλοπαθειών (ΕΕΓΚ), στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιτήρησης που
εφαρμόζουν οι ΚΥ για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ) και τις Μεταδοτικές
Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) των αιγοπροβάτων,στα πλαίσια των προνοιών του
Κανονισμού 999/2001/ΕΚ, κατά τη διάρκεια του 2018, ασχολήθηκε με την εφαρμογή της ταχείας
δοκιμής και τον καθορισμό του γονότυπου PrP. Επίσης ασχολήθηκε και με την εξέταση δειγμάτων
του Πειραματικού Πρωτοκόλλου για τον καθορισμό του ανθεκτικού γονότυπου των αιγών.
Αναλυτικά οι δραστηριότητες του Τμήματος Εγκεφαλοπαθειών κατά το 2018 ήταν:
Δοκιμές: ΣΕΒ (βοοειδή) και ΜΣΕ (αιγοπρόβατα)
Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης για ΣΕΒ και ΜΣΕ, εξετάστηκαν με τη μέθοδο της ταχείας
δοκιμής (ELISA, ΤeSeE Biorad), 1506 δείγματα εγκεφάλων από βοοειδή (όλα αρνητικά) και 3857
δείγματα εγκεφάλων από πρόβατα και 8342 δείγματα εγκεφάλων από αίγες. Από τα πρόβατα που
εξετάσθηκαν, βρέθηκαν θετικά 5 (0.1%) σε ΜΣΕ, ενώ από τις αίγες βρέθηκαν θετικές 222 (2.7%).
Πρόγραμμα Επιλεκτικής Εκτροφής αιγοπρoβάτων και Καθορισμός γονότυπου PrP
προβάτων
Στο πλαίσιο του προγράμματος Επιλεκτικής Εκτροφής αιγοπρoβάτων, το Τμήμα Εγκεφαλοπαθειών
ανέλαβε την παραλαβή δειγμάτων αίματος/ή ιστού από πρόβατα και αίγες τα οποία στάλθηκαν σε
εργαστήριο του εξωτερικού για εξέταση, την καταχώρηση των στοιχείων των δειγμάτων αυτών σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή, τη συσκευασία τους, την καταχώρηση των αποτελεσμάτων καθώς και την
ετοιμασία των πιστοποιητικών καθορισμού του γονότυπου για κάθε ζώο ξεχωριστά. Συνολικά κατά
το 2018, παραλήφθηκαν 127482 δείγματα από ιστό/ή αίμα (58392 από αίγες και 69090 από
πρόβατα). Κατά το 2018, το Εργαστήριο Εγκεφαλοπαθειών καθόρισε/επιβεβαίωσε τον γονότυπο σε
δύο δείγματα αιγών. Για τον καθορισμό του γονότυπου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος DGGE.
Δοκιμές Διάκρισης
Το 2018, ΕΕΓΚ απέστειλε στο Εθνικό Εργαστήριο της Ελλάδας για τις ΜΣΕ (Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Λάρισας ) το οποίο και εφάρμοσε τη μέθοδο CEA σε 14 δείγματα αιγοπροβάτων που
βρέθηκαν θετικά είτε με ιστοπαθολογική εξέταση, είτε με ανοσοϊστοχημεία, είτε με ταχεία δοκιμή.
Διεργαστηριακές Δοκιμές
Το 2018, το ΕΕΓΚ συμμετείχε σε τρείς διεργαστηριακές δοκιμές, τις οποίες διοργάνωσε το Κοινοτικό
Εργαστήριο για τις Εγκεφαλοπάθειες ΑΗVLA (Weybridge). Οι δοκιμές αφορούσαν την ταχεία δοκιμή
για την ΣΕΒ (1), τις ΜΣΕ των αιγοπροβάτων (1), και τον καθορισμό του γονότυπου PrP των
προβάτων (1).
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Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ)
Ο Κλάδος ΚΦΠ έχει αναλάβει το κύριο μέρος της γραμματειακής υποστήριξης που παρέχουν οι
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) στο Συμβούλιο ΚΦΠ, την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση όλων των
θεμάτων που αφορούν τα ΚΦΠ στην Κύπρο.
Οι δραστηριότητες του ασκούνται μέσω των μονάδων:
- Εγγραφής ΚΦΠ
- Ελέγχου και Επιθεώρησης ΚΦΠ (GMP/GDP Inspectorate)
- Ελέγχου και Επιθεώρησης Φαρμακούχων Ζωοτροφών
- Φαρμακοεπαγρύπνησης / Νομοθεσίας.
Οι πιο πάνω δραστηριότητες διεκπεραιώνονται από 8 Κτηνιατρικούς Φαρμακοποιούς (ΚΦ) και 3
συνεργάτες, μέλη των Υποεπιτροπών του Συμβουλίου ΚΦΠ.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Κλάδο ΚΦΠ έχουν συστηματοποιηθεί μέσω Συστήματος
Ποιότητας, που εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2001 and ISO 9004:2001 και
εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2009 και επιθεωρήθηκε από επιθεωρητές του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) το 2014 και 2018. Το Σύστημα Ποιότητας για τις δραστηριότητες
επιθεώρησης έχει εγκαθιδρυθεί τον Οκτώβριο του 2004, σύμφωνα με το Compilation of Community
Procedures on Inspections and Exchange of Information του ΕΜΑ, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, ως ένα εργαλείο για διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των GMP Inspectorates των
κρατών μελών και ως ένα μέσο επίτευξης της εναρμόνισης. Το 2018 τα δύο συστήματα έχουν
ενοποιηθεί.
Ο Κλάδος ΚΦΠ είναι σε άμεση επαφή με τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων Κρατών Μελών και τον
ΕΜΑ μέσω των συστημάτων Eudranet (CTS, Eudralink, EVWEB, Eudrapharm, Eudra GMP) και
συμμετέχει στις Επιτροπές του ΕΜΑ όπως CVMP, CMD(v) όπως και στο ESVAC και σε Ομάδες
Εργασίας του, όπως GMP/GDP, QWP, PhVWP, IWP, PhVIWG, , ΙΤ Directors Joint Meetings και
TIG ( e-Submission). Παρακολουθεί τα Eudravigilance / Eudra MailBox του EMA, για τον χειρισμό
των Non-Urgent Information και Rapid Alert για την εφαρμογή του Συστήματος
Φαρμακοεπαγρύπνησης, καθώς και των Eudramailboxes για την εγγραφή, ανανέωση και
τροποποίηση. Επιπλέον, έχει γίνει αποδεκτή η δυνατότητα εκπροσώπησης του στις ομάδες WGEO
και WGQM.
Η Μονάδα Εγγραφής ΚΦΠ έχει την αρμοδιότητα της παραλαβής και αξιολόγησης των
αιτήσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο ΚΦΠ για έκδοση/ανανέωση/τροποποίηση
αδειών κυκλοφορίας ΚΦΠ και της τήρησης των σχετικών Μητρώων που προνοεί η
Νομοθεσία
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Κλάδου ΚΦΠ, υπάρχουν:
745 ΚΦΠ εγγεγραμμένα με εθνική/MRP/DCP διαδικασία, 134 με ειδική άδεια και 669 με Κεντρική
Διαδικασία
Κατά το 2018 διεκπεραιώθηκαν οι πιο κάτω εργασίες:
 Παραλήφθηκαν 44/46 αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών κυκλοφορίας αξιολογήθηκαν όλες
και εκδόθηκαν/ανανεώθηκαν 66 /29 άδειες ΚΦΠ αντίστοιχα
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 Παραλήφθηκαν 801 αιτήσεις τροποποιήσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν 1122
(+αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο)
 Παραλήφθηκαν 60 αιτήσεις για Ειδική Άδεια Κυκλοφορία αξιολογήθηκαν και εκδόθηκαν 52 άδειες
 Διερεύνηση / Αξιολόγηση 20 αιτημάτων για εισαγωγή ΚΦΠ σύμφωνα με τα Άρθρα 91, 92 και 59
(5).
 Εφαρμογή 2 εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με άδειες
κυκλοφορίας ΚΦΠ και συμμετοχή σε 4 διαδικασίες διαιτησίας αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Η Μονάδα Ελέγχου και Επιθεώρησης ΚΦΠ έχει την αρμοδιότητα των πιο κάτω
δραστηριοτήτων:


Παραλαβή και αξιολόγηση αιτήσεων έκδοσης/ανανέωσης αδειών Χονδρεμπορίου / Παρασκευής
ή/και Εισαγωγής από τρίτες χώρες
Επιθεώρηση υποστατικών Παρασκευής ή και εισαγωγής από τρίτες χώρες/ Χονδρικής και
Λιανικής πώλησης ΚΦΠ
Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής Ειδικευμένων Προσώπων και καταχώρηση στο σχετικό
μητρώο
Διεξαγωγή εξετάσεων Χονδρεμπορίου.
Διερευνήσεις/καταγγελίες σε σχέση με τα ΚΦΠ/μη αδειοδοτημένα, απαγορευμένα ή πλαστά
προϊόντα
Τήρηση σχετικών μητρώων και ενημέρωση «EudraGMP database» για όλες τις σχετικές άδειες.
Δειγματοληψίες ΚΦΠ και Χειρισμό εισερχομένων/εξερχομένων Ταχέων Ειδοποιήσεων (Rapid
Alert System) και ανακλήσεων








Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Κλάδου ΚΦΠ, υπάρχουν:
3 Υποστατικά Μερικής Παρασκευής ΚΦΠ, 24 εγκεκριμένα υποστατικά Χονδρεμπορίου (2 δεν
δραστηριοποιούνται), 15 Εγκεκριμένα Ειδικευμένα Πρόσωπα, 27 κτηνιατρικές κλινικές για
παραγωγικά και μικρά ζώα, 57 κτηνιατρικές κλινικές για μικρά ζώα, 3 Φαρμακεία που πωλούν
μόνο ΚΦΠ, 18 Φαρμακεία που πωλούν φάρμακα ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
Κατά το 2018 η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου ΚΦΠ διεκπεραίωσε τις πιο κάτω
εργασίες:








1 αξιολόγηση αίτησης για έκδοση άδειας Χονδρεμπορίου και έκδοση άδειας
17 επιθεωρήσεις σε υποστατικά χονδρεμπορίου / 20 έλεγχοι λιανικής πώλησης ΚΦΠ (13 σε
φαρμακεία που πωλούν ΚΦΠ και 17 έλεγχοι σε κτηνιατρικές κλινικές).
2 ανανεώσεις αδειών χονδρεμπορίου
26 Διερευνήσεις / Καταγγελίες που αφορούν ΚΦΠ
Δειγματοληψία 15 ΚΦΠ
Παραλαβή και χειρισμός 164 Rapid Alert /μη συμμορφώσεων παρτίδας Φαρμακευτικών
Προϊόντων εκ των οποίων 8 ήταν κτηνιατρικής χρήσης
Ετήσια έκθεση για το 2017 για MRA Maintenance Programme με αποστολή στον ΕΜΑ για
αξιολόγηση και τελική αποστολή της στον Καναδά και Αυστραλία για σκοπούς επιβεβαίωσης
της ισοδυναμίας του Συστήματος Επιθεώρησης
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Καταρτισμός προγράμματος επιθεωρήσεων χονδρικής πώλησης ΚΦΠ/Λιανοπωλών
(φαρμακεία - κλινικές) στη βάση αξιολόγησης κινδύνου/ δειγματοληψίας στη βάση αξιολόγησης
κινδύνου, για έλεγχο της αγοράς.

Η Μονάδα Επιθεώρησης Φαρμακούχων Ζωοτροφών (ΦΖ) έχει την αρμοδιότητα των πιο
κάτω δραστηριοτήτων






Παραλαβή/αξιολόγηση αιτήσεων, που υποβάλλονται για έκδοση/ανανέωση αδειών
παρασκευής ΦΖ και Ενδιάμεσων Προϊόντων (ΕΠ), και έκδοση/ανανέωση αδειών διάθεσης ΦΖ,
Επιθεωρήσεις αξιολόγησης/επιτήρησης των υποστατικών /εταιρείες ΦΖ/ΕΠ
Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν θέματα ΦΖ.
Δειγματοληψίες ΦΖ
Καταρτισμός προγράμματος επιθεωρήσεων ΦΖ βάση αξιολόγησης κινδύνου

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Κλάδου ΚΦΠ, υπάρχουν:
34 εγκεκριμένα υποστατικά/εταιρείες παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση (33 χοιροστάσια και 1
πτηνοτροφείο), 11 Εμπορικοί Μύλοι παρασκευής και διάθεσης ΦΖ, 4 Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς
ΦΖ και 3 Παρασκευαστές ΕΠ.
Κατά το 2018 η Μονάδα ΦΖ διεκπεραίωσε τις πιο κάτω εργασίες:






6 Επιθεωρήσεις Εμπορικών Μύλων ΦΖ,
17 Επιθεωρήσεις υποστατικών/εταιρείες παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση
1 Επιθεώρηση για διάθεση ΦΖ
2 Επιθεωρήσεις υποστατικών παρασκευής ΕΠ
12 δειγματοληψίες ΦΖ

Επίσης παραλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν οι πιο κάτω αιτήσεις και εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες:
2 αιτήσεις για έκδοση άδειας παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση, 3 αιτήσεις για ανανέωση αδειών
εμπορικών μύλων, 2 αιτήσεις για ανανέωση αδειών παρασκευής ΕΠ και 11 αιτήσεις για ανανέωση
αδειών παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση
H Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνηση (ΦΕ) και Νομοθεσίας έχει την υπευθυνότητα της Εφαρμογής
του Συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης, της τήρησης της μερίδας του Κλάδου ΚΦΠ στην
ιστοσελίδα των ΚΥ και της εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Συμβούλιο ΚΦΠ για
γνωμάτευση, κατά πόσο τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτές και χρήζουν αξιολόγησης είναι
ΚΦΠ ή όχι. Επιπλέον, έχει αναλάβει την εναρμόνιση της Νομοθεσίας με τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2018 διεκπεραιώθηκαν οι πιο κάτω εργασίες.
 Διεξαγωγή 1 γνωμάτευσης για 3 προϊόντα και έκδοση των κατάλληλων πιστοποιητικών, καθώς
και Παραλαβή και αξιολόγηση Nοn Urgent Information (NUI).
Επιπρόσθετα οι Λειτουργοί του Κλάδου ΚΦΠ είναι μέλη:
 του Συμβουλίου ΚΦΠ και των Υποεπιτροπών/Επιτροπών του
 της Επιτροπής Αντιβιοτικών των ΚΥ όπως και της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιοτικών
 της Εθνικής Επιτροπής για την προστασία των ζώων για πειραματικούς σκοπούς
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 της Επιτροπής παραλαβών των ΚΥ
Επίσης το 2018 ΚΦ του Κλάδου ΚΦΠ ορίστηκε ως υπεύθυνος της κεντρικής φαρμακαποθήκης του
τμήματος.
Ερευνητικό έργο
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διεξάγουν αξιόλογη εργασία στον τομέα της έρευνας με τη συμμετοχή
τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.
Το 2018, στο πλαίσιο ερευνητικού πρωτοκόλλου για επιβεβαίωση της ύπαρξης ανθεκτικών ως προς
την τρομώδη νόσο γονοτύπων στις αίγες, στο οποίο επίσης συμμετείχε και το Κοινοτικό Εργαστήριο
Αναφοράς για τα Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, oι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
προέβησαν σε θανάτωση των τελευταίων αιγών, οι οποίες ενοφθαλμίστηκαν το 2010, από το στόμα
με τον μολυσματικό παράγοντα PrPSc. Δείγματα εγκεφάλου και ιστών των ζώων που
θανατώθηκαν, εξετάστηκαν με ανοσοϊστοχημεία και ταχεία δοκιμή. Όπως είναι γνωστό, η EFSA, το
2017, με σχετική γνωμοδότησή της, αναγνώρισε τα ευρήματα της δικής μας έρευνας ως προς τη
γενετική ανθεκτικότητα των αιγών που φέρουν συγκεκριμένους γονότυπους PrP στο κωδικόνιο 146.
Συγκεκριμένα, ανθεκτικά στην τρομώδη ζώα είναι αυτά που φέρουν τα αμινοξέα σερίνη (S) και
ασπαρτικό οξύ (D).
Εκπαίδευση - διαφώτιση
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται κάθε χρόνο στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών τόσο με την διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο όσο και με την
αποστολή Κτηνιατρικών Λειτουργών και Κτηνιατρικών Επιθεωρητών στο εξωτερικό.
Παράλληλα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διοργάνωσαν σεμινάρια που απευθύνονταν σε
κτηνοτρόφους και ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης για να τους
ενημερώσουν για όλα όσα προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και για τις
υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από αυτές. Για αυτό τον σκοπό οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση της ιστοσελίδας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπου το κοινό
μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες και ανακοινώσεις .
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ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εισαγωγή
Η αποστολή του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) είναι η αειφόρος διαχείριση
και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Όραμα του
Τμήματος είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε ένα
καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχοι του Τμήματος είναι η αειφόρος
διαχείριση της αλιείας, η αειφόρος ανάπτυξη και προώθηση της υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια της
Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, η προστασία και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και η βελτίωση παράκτιων περιοχών με τοπική συμμετοχή.
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα και της εφαρμογής των χρηματοδοτικών
παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνεχίστηκε η υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ», το οποίο αποτελεί το χρηματοδοτικό μέσο για
εφαρμογή της στρατηγικής της Κύπρου για τον αλιευτικό τομέα στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής της ΕΕ (ΚΑλΠ).
Παραγωγή
Η ολική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας το 2018 ανήλθε στους 1470 τόνους. Οι κύριες
παραγωγές ανά είδος ήταν: 1) μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga - ALB): 628 τόνοι, 2)
ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus - BFT): 133 τόνοι, 3) γόππα (Boops boops - BOG): 91 τόνοι, 4)
χάννος (Serranus cabrilla - CBR): 71 τόνοι, 5) ξιφίας (Xiphias gladius - SWO) 45 τόνοι, 6)
μπαρμπούνι (Mullus surmuletus - MUR): 44 τόνοι, 7) σκάρος (Sparisoma cretense - PRR): 29
τόνοι, 8) κουρκούνα άσπρη (Siganus rivulatus - SRI): 25 τόνοι, 9) ρώσσος (Sargocentron rubrum HWH): 25 τόνοι και 10) φατσούκλι (Pagellus acarne - SBA): 20.
Η παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2018, ανήλθε
περίπου στους 7,391 τόνους αξίας €39.4 εκ. Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν περίπου 4,911
τόνοι αξίας €24,5 εκ. Κατά το 2018, η παραγωγή γόνου έφθασε τα 34.7 εκ. ιχθύδια, αξίας περίπου
€5.7 εκ. Συνολικά, η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2018 υπολογίζεται γύρω στα €
45.4 εκ.
Τα τελικά και ολοκληρωμένα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή και αξία της Κυπριακής
υδατοκαλλιέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.moa.gov.cy/dfmr) περί τα
τέλη Μαΐου 2019.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2010
Στις 2 Ιουλίου 2015 εγκρίθηκε το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ», το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ με ποσοστό 75,33%,
ενώ το υπόλοιπο 24,67% θα διατεθεί από εθνικούς πόρους. Το συνολικό ποσό του προγράμματος
ανέρχεται στα €52.721.604.
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Προτεραιότητα Ένωσης (ΠΕ) 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως
προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας
Μέτρο 1.3: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου χρηματοδοτείται η δημιουργία δικτύου μεταξύ
επιστημόνων και αλιέων. Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή
Δυνητικών Δικαιούχων και υποβλήθηκε μια πρόταση, η οποία πληρούσε τα κριτήρια από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μέτρο 1.8: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα
αλιευτικά σκάφη». Μέχρι το τέλος του 2018 εντάχθηκαν 11 έργα με προϋπολογισμό €53.437
(δημόσια δαπάνη), ενώ οι υπόλοιπες αξιολογούνται. Το 2018 ολοκληρώθηκε 1 έργο και
καταβλήθηκε στο Δικαιούχο το ποσό των €3.600.
Μέτρο 1.10: Μέσω του Μέτρου 1.10 υλοποιήθηκε το «Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών Σκαφών
Παράκτιας Αλιείας». Συνολικά, εντάχθηκαν 66 έργα και καταβλήθηκε το πόσο των €2.955.480,70
σε συνολικά 68 Δικαιούχους.
Μέτρο 1.18: Το 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του «Σχεδίου για την καταπολέμηση του λαγοκέφαλου
στα παράκτια νερά της Κύπρου». Συνολικά, εντάχθηκαν 5 έργα συλλογικών ομάδων αλιέων μέχρι
το τέλος του 2018, καταβλήθηκε το πόσο των €213.075 που αντιστοιχεί με την αλίευση 71.025
κιλών λαγοκέφαλων. Στα πλαίσια του ιδίου Μέτρου προκηρύχθηκαν δυο Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων για κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων για την προστασία
και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας. Υποβλήθηκαν 2 έργα τα οποία βρίσκονται στο
στάδιο της αξιολόγησης. Τα έργα είναι τα ακόλουθα: (α) Επέκταση/Εκσυγχρονισμός τεχνητών
υφάλων στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Αμαθούντας,
Δασούδι Λεμεσού, Γεροσκήπου και Κατασκευή νέων τεχνητών υφάλων στις περιοχές Λάρνακας
και Πόλης Χρυσοχούς (Δικαιούχος: Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – ΤΑΘΕ) και (β) Δημιουργία
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) με Τεχνητούς Υφάλους (ΤΥ) στη Λάρνακα και
στον Κόλπο Χρυσοχούς και επέκταση έργων ΤΥ σε υφιστάμενες ΘΠΠ στο Παραλίμνι, Αγία Νάπα,
Αμαθούντα, Δασούδι και Γεροσκήπου (Δικαιούχος: Τμήμα Δημοσίων Έργων). Επίσης,
προκηρύχθηκαν και δυο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για έργα προστασίας και
αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Εντάχθηκε ένα έργο με προϋπολογισμό
€1.195.950. Το έργο είναι η «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των λιβαδιών Ποσειδώνιας και άλλων
σημαντικών θαλάσσιων οικοτόπων κάτω από την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων
(92/43/ΕΟΚ), στα παράκτια ύδατα της Κύπρου» με Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ. Υποβλήθηκε ένα έργο «Μελέτη βαθέων οικοσυστημάτων του
υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένη στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας» με Δικαιούχο τον
Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Μέτρο 1.19: Μέσω του Μέτρου 1.19 υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση των
ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά». Συνολικά, εντάχθηκαν
συνολικά 339 έργα με προϋπολογισμό €2.580.437 και μέχρι το τέλος του 2018 καταβλήθηκε το
πόσο των €1.007.761 που αφορούσε την αποζημίωση για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018.
Μέτρο 1.20: Μέσω του Μέτρου αυτού υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών
σκαφών»» Μέχρι το τέλος του 2018 εντάχθηκαν 9 έργα με προϋπολογισμό €26.686 (δημόσια
δαπάνη), ενώ οι υπόλοιπες αξιολογούνται. Το 2018 ολοκληρώθηκε 1 έργο και καταβλήθηκε στο
Δικαιούχο το ποσό των €1.176.
Μέτρο 1.21: Μέσω του Μέτρου αυτού υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ή
εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη». Μέχρι το τέλος του 2018
εντάχθηκε 1 έργο με προϋπολογισμό €3.076 (δημόσια δαπάνη), μία αίτηση αποσύρθηκε από το
Δικαιούχο και η τρίτη αξιολογείται.
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Μέτρο 1.23: Στα πλαίσια του Μέτρου προκηρύχθηκαν δυο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.
Στην πρώτη πρόσκληση εντάχθηκαν 2 έργα. Το 1ο έργο με προϋπολογισμό €320.000 αφορά «Νέα
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπηρεσίες και CCTV στα αλιευτικά καταφύγια Αγίας Τριάδας και
Παραλιμνίου» και Δικαιούχος είναι ο Τομέας Αλιευτικών Καταφυγίων του ΤΑΘΕ. Το 2 ο έργο με
προϋπολογισμό €6,9 εκ. αφορά τη «Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και ποταμού
Λιοπετρίου» και Δικαιούχος είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στη δεύτερη πρόσκληση
εντάχθηκαν 3 έργα με Δικαιούχο το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Τα έργα είναι τα ακόλουθα: α)
Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια επαρχίας Λάρνακας / Αμμοχώστου με προϋπολογισμό
€265.096, β) Βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας με προϋπολογισμό €266.850 και
γ) Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια Κάτω Πύργου και Πωμού με προϋπολογισμό
€549.872. Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €785.662.
ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 2.2: Μέσω του Μέτρου 2.2 υλοποιήθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για «Παραγωγικές Επενδύσεις
στην Υδατοκαλλιέργεια» Στα πλαίσια της 1 ης πρόσκλησης που αφορούσε την υδατοκαλλιέργεια
εσωτερικών υδάτων υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 2 έργα με προϋπολογισμό €29.360. Στα
πλαίσια της 2ης πρόσκλησης με προϋπολογισμό €1,4 εκ. δημόσιας δαπάνης που αφορούσε τη
θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 10 έργα με προϋπολογισμό €1.813.674.
Μέχρι το τέλος του 2018 καταβλήθηκε το πόσο των €1.054.711 στους Δικαιούχους.
Μέτρο 2.7: Στα πλαίσια του Μέτρου προκηρύχθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την
αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας Υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 2 έργα με
Δικαιούχο τον Τομέα Υδατοκαλλιεργειών του ΤΑΘΕ και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Τα έργα είναι
τα ακόλουθα: α) Εκπόνηση μελέτης για την χωροθέτηση περιοχών / ζωνών υδατοκαλλιέργειας
εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και
Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον με προϋπολογισμό €28.560 και
β) Παροχή Υπηρεσιών για τη μελέτη δημιουργίας εγκαταστάσεων (λιμενικών και χερσαίων) για
εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού με προϋπολογισμό €83.300.
Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €28.560.
ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της ΚΑλΠ
Μέτρο 3.1: Το 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του «Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας εξοπλισμού
απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας». Στην 1η πρόσκληση εντάχθηκαν 10
έργα και καταβλήθηκε στους Δικαιούχους στο ποσό των €26.465. Στη 2η πρόσκληση μέχρι το
τέλος του 2018 υποβλήθηκαν 28 αιτήσεις και εντάχθηκαν 14 έργα με προϋπολογισμό €63.641,
ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις αξιολογούνται. Στα πλαίσια του ιδίου Μέτρου προκηρύχθηκε η
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που αφορά έργα και ενέργειες των αρχών ελέγχου.
Υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 3 έργα. Τα έργα είναι τα ακόλουθα: α) Αγορά περιπολικών σκαφών
ελέγχου αλιείας με προϋπολογισμό €678.181, β) Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου και Επιθεώρησης
όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων τόνου και Ξιφία στον Ανατολικό Ατλαντικό και την Μεσόγειο με
προϋπολογισμό €731.838 και γ) Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου με προϋπολογισμό €3.769.187.
Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €1.462.001.
Μέτρο 3.2: Μέσω της 1ης πρόσκλησης υποβλήθηκε και εντάχθηκε 1 έργο "Πρόγραμμα Συλλογής
και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο 2014-2020" με προϋπολογισμό €4.840.868.
Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €2.032.227.
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ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Εγκρίθηκαν 3 στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης από τις αντίστοιχες ΤΟΔΑ, που είναι οι ακόλουθες:
• «Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας - Αμμοχώστου», με προϋπολογισμό €2.362.200
• «Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού», με προϋπολογισμό €2.311.500
• «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Πάφου - Αφροδίτη», με προϋπολογισμό €2.326.300
Στα πλαίσια πρόσκλησης προς τις ΤΟΔΑ υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 3 έργα: α) Λειτουργικά
Έξοδα που Συνδέονται με τη Διαχείριση και Συντονισμό της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των
Αλιευτικών Περιοχών για τις Επαρχίες Λάρνακας- Αμμοχώστου 2014-2020 (€472.250), β)
Λειτουργικά Έξοδα και Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών
Περιοχών Λεμεσού (€462.300) και γ) Λειτουργικά Έξοδα που Συνδέονται με τη Διαχείριση και
Συντονισμό της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών για την επαρχία Πάφου
2014-2020 (€460.000). Επίσης, στα πλαίσια επόμενης πρόσκλησης υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν
2 έργα: α) Μελέτη για Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και Προβολής του Αλιευτικού Τουρισμού –
ΤΟΔΑ Λάρνακας – Αμμοχώστου (€25.000) και β) Εκπόνηση 2 Μελετών - Μελέτη για Δημιουργία
cluster επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αλιευτικού κλάδου και Μελέτη για την εφαρμογή
δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης– ΤΟΔΑ Πάφου (€75.000).
Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ για την Προτεραιότητα 4, δαπάνες ύψους €423.692.
ΠΕ 5: Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
Μέτρο 5.3: Μέσω του Μέτρου 5.3 ξεκίνησε η υλοποίηση του «Σχεδίου Χορηγιών για επενδύσεις
στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων». Υποβλήθηκαν 6 αιτήσεις και εντάχθηκαν 5 έργα με
προϋπολογισμό €280.955, ενώ 1 έργο απορρίφθηκε. Μέχρι το τέλος του 2018 καταβλήθηκε το
πόσο των €205.323 στους Δικαιούχους.
ΠΕ6: 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Μέτρο 6.3: Στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 3 έργα. Τα ενταγμένα έργα
είναι τα ακόλουθα: α) Έρευνα βάσης και Παρακολούθηση των Μη-Αυτόχθονων Ειδών στις
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές Κάβο Γκρέκο και Νησιά στην Κύπρο (€89.250) με Δικαιούχο
τον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ, β) Ακουστική και Οπτική Έρευνα για κητώδη στα
θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (€297.132) με Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ και γ) Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028 (€274.523) με Δικαιούχο το
Τμήμα Περιβάλλοντος. Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €521.175.
Αλιευτική Νομοθεσία
Κατά τη διάρκεια του 2018, όσον αφορά τη Νομοθεσία για τον έλεγχο της αλιείας, εκδόθηκαν:
(α) Το περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν
θέματα αλιείας (Σύστημα Σώρευσης Μορίων για Σοβαρές Παραβάσεις) Διάταγμα του 2018 – ΚΔΠ
354/2018.
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(β) Το Περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν
Θέματα Αλιείας, Νόμος 134/2006 (Δέκατη Τρίτη Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου)
Διάταγμα του 2018 ΚΔΠ 72/2018.
Αλιευτικά καταφύγια
Το ΤΑΘΕ διαχειρίζεται συνολικά 13 αλιευτικά καταφύγια: Αγία Τριάδα, Παραλίμνι, Αγία Νάπα,
Ποταμός Λιοπετριού, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου, Λάρνακα, Ζύγι, Ακρωτήρι, Άγιος
Γεώργιος Πέγειας, Πωμός και Πύργος. Στα κατά τόπους αλιευτικά καταφύγια ελλιμενίζονται
αδειούχα αλιευτικά σκάφη. Σε ορισμένα αλιευτικά καταφύγια υπάρχει χώρος ελλιμενισμού και για
άλλα σκάφη, τα οποία ελλιμενίζονται με την καταβολή τέλους που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία,
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ελλιμενισμού που έχουν διαμορφωθεί και εφαρμόζονται από το
ΤΑΘΕ.
Βελτίωση / Αναβάθμιση αλιευτικών καταφυγίων
Στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων το ΤΑΘΕ
πραγματοποιεί διάφορα έργα, όπου κρίνονται αναγκαία, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία
των αλιευτικών καταφυγίων. Κατά το 2018, μερικά από τα κύρια έργα που έχουν υλοποιηθεί από
το ΤΑΘΕ σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, είναι τα ακόλουθα:
Ολοκληρώθηκε η μελέτη / σχεδιασμός για το έργο «Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και
του ποταμού στο Λιοπέτρι» σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως το οποίο
συντονίζει, καθώς και με άλλα εμπλεκόμενα Τμήματα. Το έργο έχει τύχει δημόσιας διαβούλευσης
δύο φορές με όλους του εμπλεκόμενους φορείς και με τις τοπικές αρχές ενώ με τους ψαράδες
υπήρχε συνεχής διαβούλευση και συνεργασία. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ‘’Θάλασσα’’ και έχει
εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 με
εκτιμημένη αξία €7εκ.
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη / σχεδιασμός και η Μελέτη Εκτπιμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
για τα βελτιωτικά έργα που κρίνονται αναγκαία να γίνουν στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας. Το
έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση του προσήνεμου κυματοθραύστη, ανακατασκευή του
κρηπιδώματος, αγκυροβόλιο, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή χώρων υγιεινής και
γραφείο των ψαράδων. Η μελέτη έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ 2014-2020 με
προϋπολογισμό €30,000 ενώ τα έργα εκτιμούνται στα €1.5 εκ.
Έχουν ολοκληρωθεί τα βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Ξυλοφάγου.
Τα έργα
περιλάμβαναν υπερύψωση και διαπλάτυνση του προσήνεμου κυματοθραύστη και εγκατάσταση
ηλεκτροφωτισμού με φωτοβολταϊκά. Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020 με
προϋπολογισμό €165,000.
Ξεκίνησε η υλοποίηση της μελέτης βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας αναφορικά με
το πρόβλημα πρόσχωσης που παρουσιάζεται στην είσοδο της λιμενολεκάνης. Η μελέτη
αναμένεται να διαρκέσει 2 χρόνια και να ολοκληρωθεί το 2020 ενώ έχει εγκριθεί για
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ 2014-2020.
Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκβάθυνσης / καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου Κ. Πύργου με
εκτιμημένη δαπάνη ύψους €100,000. Επίσης, ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται και τα
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προβλήματα που παρουσιάζονται στα αλιευτικά καταφύγια, το ΤΑΘΕ προχωρεί, σε συνεργασία με
τους εμπλεκόμενους φορείς (Τμήμα Δημοσίων Έργων, τοπικούς συνδέσμους των επαγγελματιών
ψαράδων, Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια κ.λ.π) σε συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των
αλιευτικών καταφυγίων, έχοντας σαν κριτήριο τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα της κάθε
περίπτωσης.
Ελλιμενισμός σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια
Κατά τη διάρκεια του 2018 ελλιμενίστηκαν στα αλιευτικά καταφύγια του ΤΑΘΕ πέραν των 1400
σκαφών. Από αυτά, 1100 σκάφη ελλιμενίστηκαν με το καθεστώς του ετήσιου ελλιμενισμού και
πέραν των 300 σκαφών ελλιμενιστήκαν με το καθεστώς του ημερήσιου ελλιμενισμού. Με το
καθεστώς του ετήσιου ελλιμενισμού ελλιμενίστηκαν 400 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, 100
επαγγελματικά σκάφη που σχετίζονται με άλλα γαλάζια επαγγέλματα και 600 σκάφη τα οποία
κατέχουν άδεια αλιείας Γ, ερασιτεχνικά σκάφη και σκάφη αναψυχής.
Υδατοκαλλιέργειες
Το 2018, υπήρχαν αδειοδοτημένοι στην Κύπρο 3 ιδιωτικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί θαλάσσιων
ψαριών, 1 εκκολαπτήριο - εκτροφείο γαρίδων στη στεριά, 9 ιχθυοτροφεία πάχυνσης κυρίως
τσιπούρας και λαυρακιού σε κλουβιά ανοικτής θάλασσας και 8 μικρές μονάδες που ασχολούνται
κυρίως με την παραγωγή πέστροφας.
Η συνολική αξία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (γόνου και ψαριών επιτραπέζιου μεγέθους) το
2018 ανήλθε περίπου σε €45,4εκ. από τα οποία τα € 27,5 εκ. προήλθαν από προϊόντα που
εξήχθησαν. Σημειώνεται ότι τα τελικά και ολοκληρωμένα στοιχεία για τη συνολική παραγωγή και
αξία της Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ
(www.moa.gov.cy/dfmr). Τα βασικότερα ειδή παραγωγής από τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια είναι
η τσιπούρα και το λαυράκι ενώ για την υδατοκαλλιέργεια γλυκού νερού η ιριδίζουσα πέστροφα και
ο οξύρρυγχος.
Το ΤΑΘΕ λειτουργεί δυο ερευνητικούς σταθμούς: το Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας
Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) στο Μενεού και τον Ερευνητικό Σταθμό Υδατοκαλλιέργειας
Γλυκού Νερού στον Καλοπαναγιώτη. Και στους δυο ερευνητικούς σταθμούς έχουν ολοκληρωθεί
αρκετά έργα αναβάθμισης που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας τους και στην
περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής εργασίας που γίνεται για στήριξη και ανάπτυξη της
Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε
φοιτητές και μαθητές.
Το ΕΚΘΥΚ, στα πλαίσια της λειτουργίας του και ως σταθμός πρώτων βοηθειών για την θεραπεία
και αποκατάσταση τραυματισμένων χελωνών, το 2018 έχει προσφέρει θεραπευτική φροντίδα σε 2
χελώνες του είδους Caretta caretta και σε 4 χελώνες του είδους Chelonia mydas.
Το 2018 εκδόθηκαν από το ΤΑΘΕ 2,300 ατομικές άδειες ερασιτεχνικής αλιείας σε υδατοφράκτες
και 31 ομαδικές. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών
υδάτων έχει γίνει εμπλουτισμός των υδατοφρακτών με 47,700 μικρές και 710 μεγάλες πέστροφες.
Συγκεκριμένα, απελευθερώθηκαν ψάρια στους υδατοφράκτες Παλαιχωρίου, Λεύκας, Αρμίνου,
Καλοπαναγιώτη, Κανναβιού και Μαλούντας. Επίσης δόθηκε μικρός αριθμός ψαριών ως δωρεές σε
διάφορες κοινότητες.
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Στα πλαίσια της παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των υδατοφρακτών, για τη
διασφάλιση της ποιότητας των νερών και τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων, το ΤΑΘΕ διεξήγαγε
πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου των νερών των υδατοφρακτών. Το 2018 έγιναν
συνολικά 49 δειγματοληψίες νερού, 33 δειγματοληψίες από 21 υδατοφράκτες για αναλύσεις και 16
δειγματοληψίες από 8 μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού.
Αξιολόγηση αποθεμάτων και αλιευτική έρευνα
Πρόγραμμα Εργασιών για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων
Κατά τη διάρκεια του 2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Εργασιών Συλλογής
Αλιευτικών Δεδομένων, το οποίο διεξάγεται από το 2005 και βασίζεται σε νομοθετικό πλαίσιο της
ΕΕ. Από το 2014 το πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά από το ΕΤΘΑ 2014-2020.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία πολυετών σειρών αξιόπιστων βιολογικών και
οικονομικών δεδομένων, συμβατών μεταξύ των Κρατών Μελών, που θα εξασφαλίζουν την
αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα. Βάσει
των επιστημονικών μελετών και εκθέσεων που βασίζονται στα δεδομένα που συλλέγονται,
παρέχεται η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική συμβουλή για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τακτικές δειγματοληψίες του αλιεύματος από
όλα τα αλιευτικά εργαλεία με σκοπό την καταγραφή δεδομένων από τις αλιευτικές δραστηριότητες,
την αξιολόγηση του ποσοστού των απορρίψεων και τον προσδιορισμό βιολογικών παραμέτρων
για σημαντικά είδη. Ένα μέρος του Εθνικού Προγράμματος, το ερευνητικό πρόγραμμα «Διεθνής
Έρευνα με Τράτα Βυθού στη Μεσόγειο (MedITS)», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο
του 2018. Το MedITS προνοεί την πειραματική αλιεία με τη μέθοδο της τράτας σε βάθη από 10 μ
μέχρι 800 μ στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, σύμφωνα με σχετικό πρωτόκολλο που
ακολουθείται από όλα τα Μεσογειακά Κράτη Μέλη. Ο σκοπός του ερευνητικού προγράμματος είναι
η αξιολόγηση της αφθονίας και της κατανομής των ειδών και η καταγραφή των μεγεθών καθώς και
άλλων βιολογικών παραμέτρων.
Επιπλέον, το 2018 άρχισε το πρόγραμμα “Χαρτογράφηση θαλάσσιου βυθού της Κύπρου”, το
οποίο αφορά στην χαρτογράφηση της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας της Κύπρου και του θαλάσσιου
βυθού με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (multibeam sonar). Οι χάρτες που θα παραχθούν θα
περιλαμβάνουν πληροφορίες για το βάθος και τη σύνθεση του υποστρώματος. Μέσω της
απεικόνισης αυτής θα προσδιοριστούν και θα χαρτογραφηθούν, με χρήση τεχνικών GIS,
οικολογικά ευαίσθητες περιοχές για να σκιαγραφηθεί ο αντίκτυπος της αλιείας στο θαλάσσιο
οικοσύστημα, απαραίτητο στοιχείο για μελλοντικές πολιτικές διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.
Τo 2018 ολοκληρώθηκε η διετής πιλοτική μελέτη για τη συλλογή δεδομένων από την ερασιτεχνική
αλιεία.
Υπολογισμός Αποθεμάτων
Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκε μελέτη εκτίμησης της κατάστασης του λυθρινιού στη θαλάσσια
περιοχή της Κύπρου (Γεωγραφική Υποπεριοχή της Μεσογείου – GSA 25), χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος από το 2005 έως το 2017
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καθώς και προηγούμενα διαθέσιμα δεδομένα από το 1975-2004. Η μελέτη παρουσιάστηκε στα
πλαίσια συνάντησης της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας GFCM-SCSA Working Group on stock
assessment of Demersal species (Ρώμη, Νοέμβριος 2018). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
εγκριμένης μελέτης, το λυθρίνι αλιεύεται σε βιώσιμα επίπεδα και έχει σχετικά υψηλή βιομάζα. Το
GFCM συστήνει διατήρηση της υφιστάμενης εκμετάλλευσης του είδους.
Ναυτική Υπηρεσία
Η Ναυτική Υπηρεσία (ΝΥ) του ΤΑΘΕ αποτελεί τον επιχειρησιακό άξονα του Τμήματος εντός και
εκτός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη
των θαλάσσιων περιπολιών, τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και τον έλεγχο, την
πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Παρέχει τεχνική και υλική υποστήριξη και συνδράμει με μέσα, εξοπλισμό και άρτια εκπαιδευμένο
ανθρώπινο δυναμικό κάθε τομέα δραστηριότητας του ΤΑΘΕ καθώς επίσης διαδραματίζει, όπου
παρίσταται ανάγκη, επικουρικό ρόλο σε αποστολές άλλων τμημάτων και υπηρεσιών του κράτους.
Έχει τη βασική ευθύνη της εποπτείας των χωρικών υδάτων για σκοπούς ελέγχου και πρόληψης
θαλάσσιων ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή και αποτελεί το εθνικό εκτελεστικό όργανο έγκαιρης
αντιμετώπισης τους κατ’ εφαρμογή διεθνών συμβάσεων και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Δραστηριότητες εντός του έτους:
 Στα πλαίσια της ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας για θέματα που αφορούν
πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της Μεσογείου από πετρελαιοειδή και δη την
υλοποίηση του Action Plan 2015-2020 με την REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency
Response Centre for the Mediterranean Sea) καθώς και με γειτνιάζοντα μεσογειακά κράτη, η
Υπηρεσία συμμετείχε ενεργά σε συνέδρια, ημερίδες και ad hoc επιτροπές
 Το ΤΑΘΕ / Ναυτική Υπηρεσία συντονίζει, συμμετέχει και υλοποιεί το πρόγραμμα αναμονής της
ομάδας αντίδρασης για αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Στην ομάδα αντίδρασης, συμμετέχουν επίσης λειτουργοί του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και των
Επαρχιακών Διοικήσεων. Κατά το 2018 η ομάδα αντίδρασης δέχτηκε 140 αναφορές
περιστατικών ρύπανσης.
 Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από πετρελαιοειδή του
2005
 Συμβολή στη δημιουργία του Υποπεριφεριακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Μεγάλου Περιστατικού
Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή μεταξύ των χωρών Κύπρου – Ελλάδας –Ισραήλ όπου
έχει και την ευθύνη εφαρμογή / υλοποίηση των σχεδίων.
 Οργάνωση και διεξαγωγή ασκήσεων επί χάρτου και στο πεδίο.
 Συμμετείχε σχεδόν σ’ όλα τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης της Κυπριακής Δημοκρατίας
είτε υποστηρικτικά στο θαλάσσιο χώρο είτε ουσιαστικά όταν αφορά θέματα πετρελαϊκής
ρύπανσης και συγκεκριμένα:
(α) Στην Πολυεθνική άσκηση ΄΄NEMESIS’’
(β)Στην επί χάρτου πολιτικό-στρατιωτική Άσκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επωνυμία /
κωδικό EU.HFX-ML18 (European Union Hybrid Exercise-Multilayer-Pace)
(γ)Στην Πρώτη Άσκηση επί χάρτου Αντιμετώπισης Μεγάλου Περιστατικού Θαλάσσιας
Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή μεταξύ των χωρών Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.
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(δ) Στο πρώτο Υποπεριφεριακό εργαστήρι που οργανώθηκε από το ΤΑΘΕ με την συνδρομή της
REMPEC με θέμα τον τρόπο υποβολής αιτήματος για ανάκτηση των ζημιών από πετρελαϊκή
ρύπανση και καθορισμό μελλοντικών δράσεων (Action plan) κατόπιν ανάλυσης της συμφωνίας
για καλύτερη υλοποίησης της.
Για σκοπούς θαλάσσιας απορρύπανσης το ΤΑΘΕ διαθέτει σκάφη, μέσα και εξοπλισμό της τάξης
των €2.000.000. Το 2018, η ΝΥ ενισχύθηκε με αγορά μέσω διαδικασίας προσφορών παράκτια
φράγματα θαλάσσης μήκους 2500 μέτρων.
Η ΝΥ διαθέτει τρεις κατηγορίες σκαφών (εννέα στο σύνολο) τόσο για σκοπούς υποστήριξης των
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΤΑΘΕ όσο και για σκοπούς ελέγχου, πρόληψης και
αντιμετώπισης κρίσεων. Συνολικά για το 2018, οι επιχειρησιακές ώρες λειτουργίας των σκαφών
ανήλθαν στις 1050 ώρες.
Θαλάσσιο περιβάλλον
Ο τομέας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια του έτους 2018, ενασχολήθηκε με τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
Συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ)», στο πλαίσιο της
οποίας υλοποιείται πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης της οικολογικής και χημικής
κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου από ένα δίκτυο σταθμών δειγματοληψίας, με
βάση τέσσερα καθορισμένα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία, ΒΠΣ (Βενθικά Μακροασπόνδυλα,
Μακροφύκη, Φυτοπλαγκτόν (χλωροφύλλη), Αγγειόσπερμα (Posidonia oceanica).
Συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ)»,
η οποία στοχεύει στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε Καλή Περιβαλλοντική
Κατάσταση.
Συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΚ)» (επιμέρους τμήματα που
αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον), ειδικότερα των προγραμμάτων παρακολούθησης
συγκεκριμένων ειδών και οικοτόπων της εν λόγω οδηγίας. Μεταξύ αυτών, ήταν και το πρόγραμμα
παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus καθώς και των θαλάσσιων
χελωνών Caretta caretta & Chelonıa mydas).
Συνεχίστηκε η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων της στήλης του νερού
(θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, αλατότητα, θρεπτικά και χλωροφύλλης-α σε δειγματοληπτικούς
σταθμούς που βρίσκονται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης της Κύπρου. Η παρακολούθηση του
νερού υλοποιείται στα πλαίσια διαφόρων νομοθεσιών και της σύμβασης της Βαρκελώνης. Ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στα παράκτια νερά της ευαίσθητης σε νιτρορύπανση περιοχής των Κοκκινοχωριών
(vulnerable zone), όπου στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ), το ΤΑΘΕ
είναι υπεύθυνο για το μέρος της που αφορά στην παρακολούθηση των παράκτιων νερών που είναι
ευάλωτα σε ευτροφισμό από γεωργικής προέλευσης νιτρικά άλατα.
Επίσης, συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των
παράκτιων/θαλάσσιων υδάτων στα πλαίσια του προγράμματος MEDPOL της UNEP. Το
πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται: α) στον έλεγχο της ποιότητας των παράκτιων νερών, β) στον
έλεγχο των αποβλήτων που καταλήγουν στο θαλάσσιο αποδέκτη και γ) στη χρονική συσσώρευση
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ρύπων (οργανικοί ρύποι και βαρέα μέταλλα) στα ψάρια. Συνεχίστηκαν επίσης οι δειγματοληψίες
θαλάσσιου νερού από καθορισμένους σταθμούς και η ανάλυση τους από το Γενικό Χημείο για
ραδιοϊσότοπα, τα αποτελέσματα των οποίων δίνονται στο Τμήμα Επιθεώρηση Εργασίας.
Με βάση τη στρατηγική του ΤΑΘΕ για τη δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών
(ΘΠΠ) με Τεχνητούς Ύφαλους (ΤΥ):
- Προκηρύχθηκε προσφορά για την επιστημονική παρακολούθηση των τεχνητών υφάλων.
- Σε συνεργασία με τουριστικούς και αναπτυξιακούς φορείς της επαρχίας Λάρνακας,
εντοπίστηκαν και αποκτήθηκαν δύο σκάφη, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία
του τεχνητού ύφαλου στη Λάρνακα
- Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των τεχνητών υφάλων και
- Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού με στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη θάλασσα.
Συνεχίστηκαν έρευνες που αφορούν: (α) στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο
θαλάσσιο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ. υδατοκαλλιέργεια κ.λ.π), (β) στην
εισβολή και εξάπλωση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου ξενικών ειδών (π.χ. το χλωροφύκος
Caulerpa racemosa), (γ) στο περιοδικό φαινόμενο ευτροφισμού που δημιουργείται από το
χλωροφύκος Cladophora spp. (μάλλα), και (δ) στις εποχιακές εξάρσεις μεδουσών σε παράκτιες
περιοχές.
Συμμετοχή του Τομέα σε διάφορες Επιτροπές / Συντονιστικές ομάδες στην Κύπρο και εξωτερικό
για θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, μεταξύ των οποίων:
- Συναντήσεις στην ΕΕ για θέματα εφαρμογής της ΟΠΘΣ, Συναντήσεις του Δικτύου
Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN) για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές της Μεσογείου.
- Συναντήσεις της Σύμβαση της Βαρκελώνης με φορείς του εξωτερικού, UNEP MEDPOL.
- Συναντήσεις Επιτροπής για θέματα εφαρμογής του υπεράκτιου πρωτοκόλλου της σύμβασης της
Βαρκελώνης και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από δραστηριότητες στην
ΑΟΖ της Κύπρου
- Ad hoc Επιτροπή υπό το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη
Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και την Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και
του Θαλάσσιου Βυθού και του Υπεδάφους της (Offshore Protocol) της Σύμβασης της
Βαρκελώνης.
- Συμμετοχή στο Συνέδριο 6th Mediterranean Conference on Marine Turtles,
- Περιβαλλοντική Επιτροπή για ΜΕΕΠ και ΣΜΕΕΠ. Επιτροπή Παρακολούθησης για την
Εφαρμογή των Μέτρων της ΟΠΥ 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο, Υποομάδα εργασίας Προστασίας &
Αειφόρου Χρήσης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Επιτροπή καταπολέμησης ρύπανσης σε
παράκτιες περιοχές της Κύπρου.
- Συμμετοχή μαζί με τη ΝΥ του ΤΑΘΕ, στο Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας και Απόκρισης σε έκτακτα
Ραδιολογικά ή Πυρηνικά Περιστατικά ¨ΗΛΕΚΤΡΑ¨
Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα:
- «Life Euroturtles – Collective actions for improving the conservation status of the EU sea turtle
populations». - RECONNECT – “Regional cooperation for the transnational ecosystem
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sustainable development”. - MELTEMI – «MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent
and Improvement».
- Ολοκληρώθηκε το ερευνητικό πρόγραμμα «MARINE environmental in situ Assessment and
monitoring tool BOX» (MARIABOX) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στα πλαίσια του
FP7 - IDEM – «Implementation of the Marine Strategy Framework Directive –MSFD to the Deep
Mediterranean Sea».
Εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας
Περιπολίες / Επιθεωρήσεις / Καταγγελίες
Το ΤΑΘΕ για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα, διεξάγει
συστηματικά περιπολίες και ελέγχους.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 134 περιπολίες με σκάφος στη θάλασσα και 526 περιπολίες σε
λιμενικό χώρο ή ακτές, εγκαταστάσεις διάθεσης/φύλαξης αλιευτικών προϊόντων και σε
υδατοφράκτες. Παράλληλα διενεργήθηκαν και 58 μεικτές περιπολίες σε ξηρά και θάλασσα. Από το
σύνολο των 647 περιπολίων, 200 περιπολίες πραγματοποιήθηκαν εκτός ωρών γραφείου. Στα
πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας για την αποκατάσταση του
ερυθρού τόνου και του ξιφία στη Μεσόγειο πραγματοποιήθηκαν 16 θαλάσσιες περιπολίες και 46
χερσαίες περιπολίες αποκλειστικά για τον έλεγχο της αλιείας των εν λόγω ειδών. Παράλληλα, κατά
την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου όπου απαγορευόταν η αλιεία του ξιφία, πραγματοποιήθηκαν
147 στοχευμένες περιπολίες στη ξηρά, 23 θαλάσσιες περιπολίες, καθώς και 10 μεικτές αναφορικά
με την αλιεία και εμπορική εκμετάλλευση του είδους.
Κατά τις πιο πάνω περιπολίες, πραγματοποιηθήκαν αλιευτικές επιθεωρήσεις για σκοπούς
εξακρίβωσης της τήρησης της νομοθεσίας βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που ακολουθούνται από
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Στα πλαίσια τόσο του κοινοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη μέσων για τον έλεγχο της
αλιείας μεγάλων πελαγικών (JDP – 2018) όσο και σε Εθνικό επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 236 επιθεωρήσεις σε λιμενικούς χώρους, 40 επιθεωρήσεις εν πλω και 22 διοπτεύσεις.
Κατά το έτος 2018 καταγγέλθηκαν συνολικά 462 περιπτώσεις παράβασης της Νομοθεσίας.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις 851 παρτίδες αλιευτικών προϊόντων που εισάχθηκαν
στην Κύπρο από τρίτες χώρες.
Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)
Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για εντοπισμό και
καταπολέμηση παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων, συνεχίστηκε και το 2018 με επιτυχία. Η
παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 12 μέτρων (43 σκάφη) και
των σκαφών ψυγείων (3 σκάφη), μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών
(ΣΠΑΣ), και η ανταλλαγή πληροφοριών του ΣΠΣΑΣ με τα υπόλοιπα ΚΜ, την ΕΕ, την EFCA
(European Fisheries Control Agency) και την NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission)
συνεχίστηκε αποτελεσματικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Αναφοράς Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΗΣΚΑΑΔ) /
Electronic Reporting System (ERS) χρησιμοποιείται για την καταγραφή πληροφοριών που έχουν
σχέση με τις αλιευτικές δραστηριότητες (π.χ. αλιεύματα, εκφορτώσεις, πωλήσεις, κλπ.). Οι
πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) του ΤΑΘΕ μέσω
δορυφόρων και του Διαδικτύου. Το ΚΠΑ παρακολουθεί τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών
μέσω του ERS και όπου κρίνεται σκόπιμο διασταυρώνει τις πληροφορίες με το ΣΠΣ. Παράλληλα,
συνεχίστηκαν οι προσπάθειες εκμάθησης του συστήματος στους καπετάνιους των σκαφών αλλά
και στους προαναφερθέντες εγκεκριμένους αγοραστές αλιευτικών προϊόντων. Καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, η ανταλλαγή δεδομένων του συστήματος ERS με την Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Ελέγχου Αλιείας (ΕΥΕΑ) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
Κατά τους καθημερινούς ελέγχους του ΗΣΚΑΑΔ και ΣΠΑΣ, για τη σωστή λειτουργία των
συστημάτων, οι επιθεωρητές του ΚΠΑ διενεργούν ελέγχους που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις,
κανόνες και τεχνικά μέτρα για την αλιεία που μπορεί να ελεγχτούν μέσω των ηλεκτρονικών
συστημάτων. Από αυτούς τους ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά 177 παραβάσεις. Πέραν των
καθημερινών ελέγχων, το 2018 διενεργήθηκαν 42 διασταυρωμένοι έλεγχοι (cross checks) και
εντοπίστηκαν 23 ασυνέχειες /μη συμμόρφωση/ παραβάσεις. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν και
συγκρίθηκαν πληροφορίες μεταξύ των αλιευτικών ημερολογίων, τις δηλώσεις εκφόρτωσης, των
δελτίων πώλησης, του ΣΠΑΣ και άλλων παραστατικών. Αυτοί οι έλεγχοι έχουν αποδειχθεί ότι είναι
αποτελεσματικοί στον εντοπισμό συνεχειών /μη συμμόρφωσης/παραβάσεων των κανόνων.
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι υπεύθυνο για την προστασία, την ορθολογική ανάπτυξη
και την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και
Εθνική Νομοθεσία και στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής πολιτικής. Οι στρατηγικοί
στόχοι που καλείται να εκπληρώσει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων, με βασικούς άξονες: τη
διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις, την
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων και τη διασφάλιση της ποιότητας και
προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.
Γενικά, οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Τμήματος, συνοψίζονται ως ακολούθως:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Μελέτη, σχεδιασμός, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση υδατικών έργων, όπως
φράγματα, Λιμνοδεξαμενές, έργα μεταφοράς νερού, αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα,
διυλιστήρια νερού, αποχετευτικά έργα και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.
Εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων αφαλατωμένου νερού, μέσω σχετικών συμβάσεων
/ συμφωνιών.
Διαχείριση και παροχή νερού ύδρευσης και άρδευσης για τις διάφορες χρήσεις.
Παρακολούθηση της υδατικής κατάστασης και του υδατικού ισοζυγίου και ετοιμασία και
εφαρμογή σεναρίων / σχεδίων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων κατάστασης ξηρασίας.
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων/δράσεων για προστασία των επιφανειακών και
υπόγειων υδατικών σωμάτων και για παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιοτικής και της
ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
Συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υδρολογικών,
υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων στοιχείων, για τη μελέτη, τη συντήρηση και την
ασφάλεια των αναπτυξιακών έργων και την προστασία και διαχείριση των υδάτων.
Διαχείριση κινδύνων πλημμύρας.
Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης με στόχο την εξοικονόμηση νερού.
Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ανάθεση στο ΤΑΥ από το 2016).

Το ημίξηρο κλίμα και η κλιματική αλλαγή με τη μείωση της βροχόπτωσης στην περιοχή της Κύπρου,
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και
την αύξηση του μόνιμου πληθυσμού και του τουρισμού, έχουν σαν αποτέλεσμα η χώρα να
ταλαιπωρείται με μόνιμη λειψυδρία, με τους περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους να
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το
ΤΑΥ ενεργεί για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού
κατάλληλης ποιότητας για τις ανάγκες των διαφόρων χρήσεων. Παράλληλα εφαρμόζει μέτρα για την
ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης του νερού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την
προστασία των υδατικών πόρων και του υδάτινου περιβάλλοντος.
Εκτός από την λειτουργία των μεγάλων υδατικών έργων για αποθήκευση και αξιοποίηση των
επιφανειακών απορροών, η ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου με νερό που προέρχεται από μη
συμβατικές πηγές νερού είναι πλέον μόνιμη ανάγκη, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια για τις
ανάγκες σε νερό. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση αφαλατωμένου νερού ώστε να διασφαλίζεται η
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ικανοποίηση των αναγκών σε πόσιμο νερό και επίσης προωθείται δυναμικά η ενίσχυση της χρήσης
του ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης, το οποίο αποτελεί αξιόπιστη και σταθερή πηγή
νερού, με σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες του ΤΑΥ διευρύνονται σε ένα καινούργιο τομέα, τον τομέα της
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Στα πλαίσια της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τον Υπουργό
Εσωτερικών στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, βάσει του Νόμου
Ν3/2016, και κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ανατέθηκε στο ΤΑΥ ο ρόλος του
Τεχνικού Συμβούλου των επαρχιακών Συμβουλίων Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης Στερεών
Αποβλήτων. Το ΤΑΥ θα προωθήσει την υλοποίηση όλων των νέων κατασκευαστικών έργων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που αναφέρονται στην Εθνική «Στρατηγική Διαχείρισης
Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021».
Υδατική κατάσταση
Η υδατική κατάσταση το 2018 ήταν η χειρότερη της τελευταίας 10ετίας όσον αφορά τα μέγιστα
αποθέματα νερού στα φράγματα που ήταν μόνο 68,6 ΕΚΜ στις 4/4/2018, τέλος της βροχερής
περιόδου.
Η βροχόπτωση του υδρολογικού έτους 2017-18 ήταν 447 χιλιοστόμετρα ή 89% της κανονικής ενώ
για την ίδια περίοδο η εισροή νερού στα φράγματα ήταν 44,9 ΕΚΜ. και για το ημερολογιακό έτος
Ιανουάριος–Δεκέμβριος 2018, ήταν 61,5 ΕΚΜ. με επιπρόσθετη ποσότητα 6,0 ΕΚΜ στα
εμπλουτιστικά φράγματα Κλήρου-Μαλούντας, Ταμασού και στο φράγμα Σολέας.
Επακόλουθο της μικρής εισροής και των πολύ χαμηλών αποθεμάτων νερού στα φράγματα, ήταν η
μειωμένη παροχή νερού για άρδευση το 2018 στις αρδευτικές περιοχές των Κυβερνητικών
Υδατικών Έργων και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ενιαίου Σχεδίου του Νοτίου Αγωγού. Η κατανομή
των υδατικών αποθεμάτων για το 2018 ετοιμάστηκε από το ΤΑΥ και το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων, με βάση τους πιο κάτω άξονες:
(α) Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής πόσιμου νερού ανεξάρτητα από τις καιρικές
συνθήκες,
(β) τη χρήση των μονάδων αφαλάτωσης ανάλογα με τα αποθέματα νερού, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας για το επόμενο τουλάχιστον έτος και
(γ) την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, ανάλογα με τα αποθέματα στα φράγματα στο τέλος της
βροχερής περιόδου (Απρίλιος).
Το 2018 παραχωρήθηκαν συνολικά 44,7 ΕΚΜ νερού για άρδευση. Τα 22.3 ΕΚΜ προήλθαν από τα
φράγματα, τα 12.8 ΕΚΜ από το ανακυκλωμένο νερό και τα 9.6 ΕΚΜ από γεωτρήσεις.
Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας
Στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Ξηρασίας, έγινε επεξεργασία και ανάλυση των
σχετικών πληροφοριών και υπολογισμός/ερμηνεία των δεικτών ξηρασίας (δείκτες απορροής υγρής
περιόδου, απορροής υδρολογικού έτους, μηνιαίας δίαιτας ποταμών, αποθεμάτων στα φράγματα και
παρακολούθησης υπογείων σωμάτων). Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση και ποσοτικοποίηση του
φαινομένου καθώς και η ενεργοποίηση μέτρων για αποτελεσματική διαχείριση ή και περιορισμό των
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επιπτώσεων. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ ειδική
ενότητα για τους δείκτες ξηρασίας και τη σημασία τους.
Παρακολούθηση και προστασία υδάτων
Η προστασία και παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης και η προστασία των
υδατικών σωμάτων (ποταμοί, ταμιευτήρες νερού, υπόγειοι υδροφορείς, πηγές) υλοποιείται στα
πλαίσια εφαρμογής των σχετικών εθνικών προγραμμάτων καθώς και των προγραμμάτων
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ). Στο πλαίσιο αυτό,
συνεχίζονται και εμπλουτίζονται συνεχώς οι δράσεις που αφορούν τη συλλογή και επεξεργασία
υδρολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων για τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και τα υδατικά
σώματα, την ενασχόληση με υδρολογικά θέματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την
εκτέλεση υδατικών έργων, τον έλεγχο της άντλησης και χρήσης υπόγειου νερού, την
παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας και ποσότητας των νερών και την παροχή
συμβουλών σε θέματα χρήσης νερού.
Μετά από έλεγχο για διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας τους, τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων παρακολούθησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω
των συστημάτων Eionet και WISE της Ε.Ε.
Επιπρόσθετα, μέσα στο 2018 προωθήθηκαν οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων
(Μέτρα Προστασίας Ταμιευτήρων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για ανθρώπινη
Κατανάλωση) Κανονισμοί, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση με
αρ. 85.677 και ημερ. 13/9/2018 και κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Υπόγεια Υδατικά Σώματα
Κατά το 2018, στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων παρακολούθησης σχετικά με την
ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων:
-

-

-

-

συνεχίστηκαν οι μετρήσεις της στάθμης των υπόγειων υδάτων από πέραν των 1000
γεωτρήσεις-παρατηρητήρια ανά εξάμηνο και από 15 άλλες γεωτρήσεις μηνιαία.
συνεχίστηκε η αξιολόγηση, αναθεώρηση και ανασύσταση των δικτύων παρακολούθησης,
συμπεριλαμβανομένης της ένταξης νέων γεωτρήσεων σε αυτά, καθώς και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων των προγραμμάτων παρακολούθησης.
στα πλαίσια ενίσχυσης της υδροδότησης της Επαρχίας Λευκωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία για παραχώρηση από πλευράς Επαρχιακής Διοίκησης γεωτρήσεων που βρίσκονται
σε τουρκοκυπριακά τεμάχια.
στα πλαίσια της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων για εφαρμογή του Άρθρου 8 της
Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), παρακολουθήθηκαν για το δίκτυο ποσοτικής
κατάστασης 85 γεωτρήσεις και μια πηγή. Για το δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας νερού
λήφθηκαν συνολικά 147 δείγματα νερού από 89 γεωτρήσεις και 3 πηγές, και
ολοκληρώθηκε η μελέτη αξιολόγησης της ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειου
ύδατος για την περίοδο μέχρι και το 2016 και εκδόθηκε σχετική έκθεση («Έκθεση Αξιολόγησης
της Ποσοτικής Κατάστασης των Υπόγειων Υδάτων της Κύπρου για το έτος 2016»).

Έγινε έλεγχος της ποιότητας του νερού των περίπου 400 γεωτρήσεων και πηγών υδροδότησης
κοινοτήτων. Εντοπίστηκαν 41 γεωτρήσεις στις οποίες παρουσιάστηκαν μια ή περισσότερες
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υπερβάσεις των παραμετρικών τιμών της Οδηγίας 1983/98/ΕΚ για το πόσιμο νερό. Στις
περιπτώσεις υπέρβασης μοναδικής πηγής ύδρευσης, οι αρμόδιοι φορείς και οι κοινότητες
ειδοποιήθηκαν τηλεφωνικώς εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων. Στις άλλες
περιπτώσεις υπερβάσεων, οι αρμόδιοι φορείς ειδοποιούνται γραπτώς.
Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός του υδροφορέα Ακρωτηρίου, με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας
επεξεργασίας που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, μέσω
δεξαμενών εμπλουτισμού στην κοίτη του ποταμού Κούρη. Το εν λόγω έργο αποτελεί επίσης ένα
μέτρο στο πρόγραμμα μέτρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Παρόμοια, συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός
του υδροφορέα Έζουσας με νερό που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, μέσω
δεξαμενών εμπλουτισμού στην κοίτη του ποταμού Έζουσας.
Στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΤΑΥ, όπως πηγάζουν από τους όρους στις άδειες
απόρριψης του ανακυκλωμένου νερού:
-

-

συνεχίστηκαν τα προγράμματα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων σε τρεις περιοχές που
προγραμματίζεται να αρδεύονται, ή αρδεύονται ήδη, με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας
επεξεργασίας (περιοχές δυτικά της Λεμεσού, Ποταμιάς-Άγιου Σωζόμενου και Παραλιμνίου Αγίας Νάπας),
συνεχίστηκαν τα προγράμματα στους υδροφορείς Ακρωτηρίου και Έζουσας για τα την
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον εμπλουτισμό τους με
ανακυκλωμένο νερό. Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων παρακολουθούνται διάφορες
ομάδες παραμέτρων όπως θρεπτικά, μικροβιολογικά, μέταλλα, φυτοφάρμακα, οργανικές
πτητικές ενώσεις, ουσίες που προσδιορίζουν οργανική ρύπανση και, στο πρόγραμμα του
υδροφορέα Ακρωτηρίου μόνο, ξενοβιοτικές ουσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον πρώτο
κατάλογο επιτήρησης ο οποίος έχει καταρτιστεί με βάση την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)
2015/495 της Επιτροπής, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/105/ΕΚ.

Ζώνες Προστασίας των Φραγμάτων Ύδρευσης
Κατά το 2018 αξιολογήθηκαν αιτήσεις για εγκατάσταση αναπτύξεων, για έγκριση υφιστάμενης
κτηνοτροφικής μονάδας στην Άλασσα που βρίσκεται εντός της Κοντινής Ζώνης Προστασίας (ΚΖΠ)
του φράγματος του Κούρη και εντός της μακρινής Ζώνης γεώτρησης πόσιμου νερού, και για έγκριση
εγκατάστασης κτηνοτρόφων από άλλες περιοχές στην Κτηνοτροφική Πολεοδομική Ζώνη της
Άλασσας. Ετοιμάστηκαν σχετικές εκθέσεις με σχόλια και με όρους/μέτρα που πρέπει να ληφθούν
για προστασία του πόσιμου νερού.
Ετοιμάστηκαν θεματικοί χάρτες (σε GIS) που αφορούν εργασίες του ΤΑΥ και άλλων τμημάτων,
οργανισμών και συμβούλων-μελετητών, π.χ. χαρτών χωροθέτησης υδατικών έργων, δικτύων και
σταθμών παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων νερών και υπόγειων και επιφανειακών
υδατικών σωμάτων. Επίσης, ετοιμάστηκαν ψηφιακοί ισοπιεζομετρικοί χάρτες (στάθμες υπόγειου
νερού) των παράκτιων υδροφορέων Παραμαλιού (για Απρίλιο 2018), Κοκκινοχωριών (για Οκτ.
2017, Οκτ. 2018, Σεπτ. 2013), και Ακρωτηρίου (για Φεβρουάριο-Μάρτιο 2018 και Σεπτέμβριο 2018).
Οι χάρτες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα σε
ότι αφορά την κατάσταση των υδροφορέων σχετικά με την υφαλμύριση και τη θαλάσσια διείσδυση,
αποτέλεσμα της υπεράντλησης.
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Επίσης εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν 15 υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες και μελέτες
πλημμυρών, στα πλαίσια της διαδικασίας για αδειοδότηση έργων υποδομής, από τα αρμόδια
Τμήματα και Υπηρεσίες (πολεοδομικές άδειες, άδειες οικοδομής κ.λπ.).
Επιφανειακά Υδατικά Σώματα
Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα ποσοτικής παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων συνεχίστηκε
η παρακολούθηση της ροής ποταμών και πηγών καθώς και της στάθμης νερού των φυσικών
λιμνών και των ταμιευτήρων νερού.
Συνεχίστηκαν οι μετρήσεις ροής ποταμών από 57 υδρομετρικούς σταθμούς από τους όποιους, στο
τέλος του 2018, οι 25 ήταν εξοπλισμένοι με συστήματα τηλεμετρίας που επιτρέπουν τη συνεχή
παρακολούθηση των σταθμών από τα κεντρικά γραφεία του ΤΑΥ. Για τον προσδιορισμό του
καθεστώτος ροής (συνεχή ροή, διαλείπουσα ροή, εφήμερη ροή) όλων των σημαντικών ποταμών
της Κύπρου γίνονται τακτικές παρατηρήσεις σε 161 σημεία.
Συνεχίστηκαν οι τακτικές παρατηρήσεις στάθμης νερού στο σύμπλεγμα των αλυκών της Λάρνακας
(12 σημεία παρακολούθησης), στη λίμνη Ορόκλινης (1 σημείο) και στη λίμνη Παραλιμνίου (2
σημεία). Στην αλυκή Ακρωτηρίου έγιναν σποραδικές παρατηρήσεις στάθμης νερού, ενώ τέθηκε
ξανά σε λειτουργία, με σύστημα τηλεμετρίας, ο υδρομετρικός σταθμός στην αλυκή. Συνεχίστηκε
επίσης η λειτουργία του υδρομετρικού σταθμού στη λίμνη Παραλιμνίου και συνεπώς, στο τέλος του
2018, λειτουργούσαν δύο υδρομετρικοί σταθμοί με σύστημα τηλεμετρίας σε φυσικές λίμνες.
Στην παρακολούθηση πηγών, προστέθηκαν άλλες τρεις πηγές στο δίκτυο παρακολούθησης,
ανεβάζοντας σε 85 τις πηγές από τις οποίες καταμετρούνται οι αποδόσεις, με συχνότητα μέτρησης
μία φορά το μήνα. Επίσης, έγιναν σποραδικές μετρήσεις και σε άλλες πηγές.
Συνεχίστηκε και το 2018 το εθνικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της πληρότητας των
ταμιευτήρων νερού, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιούνται παρατηρήσεις της στάθμης νερού
σε 40 ταμιευτήρες, είτε καθημερινά είτε μια φορά το μήνα, και σε 15 εξωποτάμιες δεξαμενές, είτε μια
φορά το μήνα είτε έξι φορές/χρόνο.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων για εφαρμογή του
Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), παρακολουθήθηκαν 69 σημεία σε
ποταμούς, 11 σημεία στις φυσικές λίμνες (Σύμπλεγμα αλυκών Λάρνακας, αλυκή Ακρωτηρίου και
λίμνες Παραλιμνίου και Ορόκλινης) και 15 ταμιευτήρες νερού. Συνολικά, λήφθηκαν 244 δείγματα
νερού από ποταμούς, 48 δείγματα από φυσικές λίμνες και 61 δείγματα από ταμιευτήρες νερού.
Λήφθηκαν επίσης δείγματα ιζήματος από πέντε ποταμούς, από πέντε φυσικές λίμνες και από 13
ταμιευτήρες νερού, στα πλαίσια της παρακολούθησης της χημικής κατάστασης τους.
Σε ό,τι αφορά στα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, κατά το 2018 λήφθηκαν 124 δείγματα για βενθικά
ασπόνδυλα,124 δείγματα για φυτοβένθος (διάτομα), 124 δείγματα για υδρόβια μακρόφυτα και
πραγματοποιήθηκαν 39 δειγματοληψίες ψαριών στους ποταμούς της Κύπρου. Από ταμιευτήρες
νερού λήφθηκαν 45 δείγματα φυτοπλαγκτού με τη χρήση βάρκας. Στα πλαίσια της
παρακολούθησης των φυσικών λιμνών λήφθηκαν από 7 λίμνες, δείγματα φυτοπλαγκτού και
δείγματα ζωοπλαγκτού. Για την βιολογική παρακολούθηση ταμιευτήρων νερού, φυσικών λιμνών και
ποταμών ανατέθηκαν και συνεχίζονται οι συμβάσεις:
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-

Ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων του Βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου «φυτοπλαγκτό» σε
δείγματα από ταμιευτήρες νερού.
Πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε φυσικές λίμνες, ανάλυση δειγμάτων ζωοπλαγκτού και
υπολογισμός βιολογικών δεικτών σε δείγματα από φυσικές λίμνες και παράκτια ύδατα.
Πραγματοποίηση δειγματοληψιών σε ποταμούς των τεσσάρων βιολογικών ποιοτικών στοιχείων
και ανάλυση τους.

Για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού μικρών ταμιευτήρων, πραγματοποιούνται
δειγματοληψίες σε 25 ταμιευτήρες, τρεις φορές το χρόνο.
Στους δέκα μεγαλύτερους ταμιευτήρες νερού συνεχίστηκαν οι τακτικές μετρήσεις (δύο
φορές/εβδομάδα) της επιφανειακής θερμοκρασίας νερού η οποία αποτελεί στοιχείο βάσης για τον
προσδιορισμό της εξάτμισης αλλά και για τον εντοπισμό της ανάπτυξης στρωμάτωσης του νερού.
Σχετικά με επικίνδυνες ουσίες, αξιολογήθηκαν οι συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων,
βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών σε 32 σημεία ποταμών, 13 σημεία ταμιευτήρων και 6 σημεία
φυσικών λιμνών (αλμυρών και υφάλμυρων). Σε έξι επιπλέον σημεία ποταμών παρακολουθήθηκαν
βαρέα μέταλλα. Επίσης ανατέθηκε σύμβαση σε ιδιωτικό εργαστήριο για εφαρμογή προνοιών των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2008/105/ΕΚ και 2013/39/ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους. Η σύμβαση
περιλαμβάνει την ανάλυση 54 επικίνδυνων ουσιών σε δείγματα νερών (16 ουσιών προτεραιότητας,
9 ειδικών ρύπων (όπως αυτοί καθορίστηκαν κατά το 2 ο ΣΔΛΑΠ), 4 φαρμακευτικών ουσιών και 25
φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται στην Κύπρο), οι περισσότερες από τις
οποίες εντάσσονται για πρώτη φορά σε τακτικό πρόγραμμα παρακολούθησης στα Κυπριακά
εσωτερικά ύδατα. Επίσης η σύμβαση περιλαμβάνει την ανάλυση 23 επικίνδυνων ουσιών σε
δείγματα ιζημάτων. Τέλος μέσω της σύμβασης έγινε προσδιορισμός 39 επιπλέον ουσιών
προτεραιότητας (Οδηγία 2008/105/ΕΚ) σε δείγματα νερού από φυσικές λίμνες (αλμυρές και
υφάλμυρες).
Αδειοδότηση Έργων Υδροληψίας
Κατά το 2018 υποβλήθηκαν 761 αιτήσεις για άδειες έργου υδροληψίας και 947 αιτήσεις άδειας
υδροληψίας διαφόρων τύπων. Επίσης, εξετάστηκαν αιτήσεις, για άσκηση του επαγγέλματος του
διατρητού σε παγκύπρια βάση.
Από τους 122.000 φακέλους που παραλήφθηκαν από τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά την μεταφορά
των αρμοδιοτήτων στο ΤΑΥ, όσοι παρουσιάζουν δραστηριότητα (αίτηση για αλλαγή ορίου
άντλησης, μεταφορά νερού, νέα γεώτρηση σε τεμάχιο κ.λπ.) καταχωρούνται σε βάση δεδομένων.
Μέχρι σήμερα καταχωρήθηκαν 48.000 γεωτρήσεις. Ο έλεγχος υδρομετρητών γίνεται στοχευμένα για
μεγάλες καταναλώσεις. Για το έτος έγινε έλεγχος ένδειξης υδρομετρητών σε 383 γεωτρήσεις.
Στάλθηκαν πάνω από 100 προειδοποιητικές επιστολές παγκύπρια για συμμόρφωση με τους όρους
των αδειών έργου υδροληψίας και υδροληψίας. Επίσης λήφθηκαν δικαστικά μέτρα και στάληκαν
επιστολές για μείωση του ορίου άντλησης και συνεχίστηκε η διερεύνηση καταγγελιών πολιτών για
αλόγιστη χρήση νερού από γεωτρήσεις σε κήπους κατοικιών, καθώς και για πιθανή ρύπανση νερού
σε ποταμούς και φράγματα.
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Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο των εκτροπών νερού, έχει αποπερατωθεί η έρευνα για τον αριθμό των
εκτροπών στην Επαρχία Λευκωσίας και έχουν εντοπιστεί γύρω στις 400 ενεργές και μη εκτροπές.
Συνεχίστηκε η εκστρατεία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για τον
εντοπισμό απροστάτευτων λάκκων και πηγαδιών με στόχο το κλείσιμο τους ή την λήψη μέτρων
ασφάλειας. Σχετικό ενημερωτικό συνεχίζεται να διανέμεται στους πολίτες. Επίσης συνεχίστηκε η
εκπροσώπηση του Τμήματος στην Επιτροπή Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
διάφορα έργα καθώς και στην Επιτροπή Αδειοδότησης Λατομείων.
Προστασία υδατορεμάτων και παράχθιων περιοχών
Στα πλαίσια εφαρμογής των Περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμων, των περί Προστασίας και
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων και των περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των
Κινδύνων Πλημμύρας Νόμων, διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:
-

-

-

Αξιολόγηση και σχολιασμός των προτεινόμενων πολεοδομικών σχεδίων ανάπτυξης και
εισηγήσεων για τον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών προστασίας υδατορεμάτων
(Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών Κοινότητας Άλασσας Επαρχίας Λεμεσού Τοπικό Σχέδιο
Αγίας Νάπας, Παραλιμνίου και Δερύνειας, Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας και Τοπικό Σχέδιο Πέγειας
Πάφου ).
Αξιολόγηση και ετοιμασία εκθέσεων για αιτήσεις για προτεινόμενες αναπτύξεις καθώς και
αξιολόγηση και υποβολή σχολίων για Εκθέσεις Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (επιπτώσεις στην
υδρομορφολογία, στο περιβάλλον, στα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα και στην ικανότητα για
ασφαλή διοχέτευση πλημμυρικών ροών).
Συνεχίζονται τα αντιδιαβρωτικά έργα σε τμήμα του ποταμού Βαθιά Λεμεσού μήκους
1,25 χλμ για αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας.
Συνεχίστηκε η συμβολή σε συναντήσεις και σε μελέτες/έργα άλλων Τμημάτων και Φορέων
σχετικά με πλημμύρες, υδατορέματα και παρόχθιες περιοχές, π.χ. ετοιμασία όρων εντολής,
αξιολόγηση προσφορών, παρακολούθηση μελετών και εφαρμογής αντιπλημμυρικών
έργων/μέτρων σε περιοχές που πλήγηκαν από πλημμύρες κατά το έτος καθώς και ετοιμασία
όρων εντολής, αξιολόγηση προσφορών, κατακύρωση προσφοράς και παρακολούθηση και
συντονισμό της μελέτης «Μελέτη και Σχεδιασμός Αντιπλημμυρικών Έργων στον Ποταμό
Κλήμο» (Αρ. Σύμβασης: Υ Υ&Υ 1/2018) για την περιοχή που έχει αναγνωριστεί ως Περιοχή
Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας (CY-APSFR02).

Εφαρμογή Ευρωπαϊκού κεκτημένου
Οδηγία – Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ, ΟΠΥ)
Οι κύριες δραστηριότητες σχετικές με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ κατά το 2018 ήταν η εφαρμογή του
2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και του σχετικού Προγράμματος
Μέτρων (ΠΜ) καθώς και η συνέχιση της παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας.
Το πρόγραμμα μέτρων (ΠΜ) για την περίοδο 2016-2021 περιλαμβάνει συνολικά 55 μέτρα εκ των
οποίων 26 είναι βασικά μέτρα, 24 συμπληρωματικά και 5 μέτρα που σχετίζονται με την εφαρμογή
Οδηγιών. Τα βασικά μέτρα αποτελούν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται
προκειμένου να επιτευχθούν οι Περιβαλλοντικοί Στόχοι του Άρθρου 4 της ΟΠΥ. Η λήψη
συμπληρωματικών μέτρων προβλέπεται σε περίπτωση που η εφαρμογή των βασικών μέτρων δεν
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επαρκεί για την επίτευξη των στόχων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μέτρων όπως έχει
εκτιμηθεί στο πρόγραμμα μέτρων για την περίοδο 2016-2021 είναι 246,7 εκατομμύρια Ευρώ. Έως
του τέλος του 2018, από το σύνολο των 55 μέτρων:
-

4 μέτρα εφαρμόζονται ήδη (είναι διοικητικά μέτρα θεσμικού χαρακτήρα)
2 μέτρα έχουν ήδη ολοκληρωθεί
40 μέτρα είναι σε εξέλιξη (δηλαδή ήδη υλοποιούνται)
6 μέτρα είναι υπό προετοιμασία
3 δεν έχουν ξεκινήσει (στον αρχικό προγραμματισμό η υλοποίηση τους προβλέπεται για την
περίοδο 2020-2021)

Σε σχέση με τις δαπάνες, μέχρι το τέλος του 2018 έχουν δαπανηθεί 108,5 εκατομμύρια Ευρώ. Το
ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 85% των δαπανών οι οποίες με την έγκρισή του 2 ου ΣΔΛΑΠ είχαν
προγραμματιστεί για την περίοδο αυτή (έως το 2018) και στο 44% των συνολικών δαπανών του
προγράμματος μέτρων που προβλέπονται στο 2 ο ΣΔΛΑΠ.
Έχει συναφθεί μία Σύμβαση ΥΠ1/2018 με συμβούλους για την καταγραφή της προόδου στην
εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του 2 ου ΣΔΛΑΠ της Κύπρου, τη συγγραφή ειδικής έκθεσης
καθώς και την ετοιμασία των αρχείων για υποβολή στο σύστημα WISE της ΕΕ, καθώς και για την
ετοιμασία οδηγού εφαρμογής των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4.7 της ΟΠΥ περί
νέων τροποποιήσεων.
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων
Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την
Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων για οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000
άτομα, με δράσεις που αφορούν, τόσο τον προγραμματισμό των συναφών έργων όσο και την
κατασκευή τους. Σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό:
-

-

-

-

Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε η Έκθεση του Νέου Προγράμματος Εφαρμογής της Κύπρου (ΠΕ
– 2016), όπως προβλέπεται από το Άρθρο 17 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία
αστικών λυμάτων, με έτος αναφορά το 2016, και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
20/07/2018.
Συνεχίστηκε η προώθηση του προγράμματος υλοποίησης των αποχετευτικών έργων σε
περιαστικούς οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 από τα Αστικά
Συμβούλια Αποχετεύσεων εκ μέρους του ΤΑΥ. Έγινε παρακολούθηση των συμβολαίων και οι
πληρωμές βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Συνεχίστηκε η υλοποίηση της Σύμβασης που αφορά το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία,
για περίοδο 10 ετών, του σταθμού επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων, βιομηχανικών
αποβλήτων, περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί της Επαρχίας
Λεμεσού.
Συνεχίστηκε η παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με αποχετευτικά προβλήματα σε
αγροτικές κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2.000 άτομα.

Επίσης, στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης Αποχετευτικών Έργων από κοινοτικούς πόρους, τα
έργα «Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Κοκκινοχωριών», «Αποχετευτικό Σύστημα Δήμου
Αθηένου» και «Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Σολέας» εγκρίθηκαν για να ενταχθούν ως
έργα «γέφυρα» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ήδη για τα έργα «Αποχετευτικό
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Σύστημα Δήμου Αθηένου» και «Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Σολέας» εκδόθηκε απόφαση
ένταξης.
Συνεχίστηκε επίσης η υλοποίηση και η διαχείριση (προγραμματισμός, προϋπολογισμοί και
προβλέψεις απορρόφησης, παρακολούθηση προόδου, τήρηση διαδικασιών/κανονισμών,
εκπαίδευση) για τα τέσσερα συγχρηματοδοτούμενα έργα αποχετευτικών συστημάτων: Σύμπλεγμα
Αστρομερίτη–Περιστερώνας–Ακακίου, Δήμος Αθηένου, Σύμπλεγμα Σολέας και Σύμπλεγμα
Κοκκινοχωριών. Το έργο του Συμπλέγματος Αστρομερίτη–Περιστερώνας–Ακακίου ολοκληρώθηκε
και το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία. Επίσης, έγινε το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου
2007-2013.
Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση αποχετευτικών έργων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων:
-

Βρίσκονται σε εξέλιξη είκοσι ένα συμβόλαια λειτουργίας και συντήρησης βιολογικών σταθμών
και αντλιοστασίων λυμάτων σε στρατόπεδα και κοινότητες.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη του δικτύου συλλογής λυμάτων στην περιοχή Σολέας. Στις κοινότητες
Σινά Όρος, Καλλιάνα, Τεμβριά και Κοράκου το αποχετευτικό δίκτυο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Αθηένου και ο Σταθμός τέθηκε
σε λειτουργία.
Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας
Στα Πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
των κινδύνων πλημμύρας (οι περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων
Πλημμύρας Νόμοι) διεκπεραιώθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
-

Προχώρησαν οι εργασίες/ενέργειες υλοποίησης των μέτρων του Προγράμματος Μέτρων του
1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου (2016-2021).
Έγινε υδρολογική αξιολόγηση των περιοχών που πλήγηκαν από πλημμύρες το 2018.
Συνεχίστηκε η διαχείριση/επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που αφορά πλημμυρικά
φαινόμενα.
Συνεχίστηκε ο συμβουλευτικός ρόλος σε άλλα Τμήματα και φορείς για την πρόληψη και
προστασία των πολιτών, των περιουσιών και του περιβάλλοντος από πλημμύρες.

Προκήρυξη Διαγωνισμών
Για την υλοποίηση του έργου του το Τμήμα, προβαίνει σε προκήρυξη Διαγωνισμών και σύναψη
Συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση της ακεραιότητας των διαδικασιών. Η ετοιμασία των
Εγγράφων κάθε Διαγωνισμού διέπεται
από μεθοδική και σοβαρή εργασία έτσι ώστε να
αποφεύγονται λάθη και παραλήψεις που δυνατόν να προκαλέσουν προβλήματα είτε στο στάδιο της
υποβολής των Προσφορών είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης.
Για το έτος 2018, ετοιμάστηκαν και προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί που αφορούσαν προμήθειες, έργα
και υπηρεσίες, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:
Συγκεκριμένα
Διαγωνισμοί:

για

Προμήθειες, ετοιμάστηκαν έγγραφα και
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προκηρύχθηκαν οι ακόλουθοι

-

-

-

‘’Προμήθεια έξι (6) υποβρύχιων ηλεκτρικών αντλιών για το Έργο «Διασύνδεση Φραγμάτων
Επαρχίας Πάφου’’ και ‘’Προμήθεια διαφόρων ειδών ηλεκτροτουρπίνων για τις ανάγκες του
Τμήματος εντός του έτους 2018’’.
‘’Προμήθεια 490 Μετρικών Τόνων Στερεού Χλωριούχου Νατρίου (Nacl) για τα Διυλιστήρια
Νερού Τερσεφάνου, Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου και Κόρνου’’ και ‘’Προμήθεια
Υγρού
Υποχλωριώδους Νατρίου (Naocl), για τις ανάγκες του Τ.Α.Υ’’.
Μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Πλαίσιο, για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων από
ελατό χυτοσίδηρο και άλλων συναφών εξαρτημάτων, έχουν προκηρυχθεί έξι (6) Μίνι
Διαγωνισμοί για τις ανάγκες διαφόρων έργων στο ΤΑΥ.

Για εκτέλεση Έργων ετοιμάστηκαν έγγραφα και προκηρύχθηκαν οι ακόλουθοι Διαγωνισμοί:
Κατασκευή Κεντρικού Αγωγού Άρδευσης – Αγωγού Μεταφοράς – Ανακυκλωμένου Νερού
Δυτικά Λευκωσίας.
Υδατικό Έργο Βασιλικός – Λευκωσία Φάση Α - Κατασκευή Υποέργου Α2: Δεξαμενή
Χοιροκοιτίας.
Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Αραδίππου Κατασκευή Φραγμάτων Καμμίτση και
Αρχαγγέλου από Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα.
Εκτέλεση Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης των κτιρίων των Αντλιοστασίων Ps1, Ps2–
Cdp9 Και Ps3, του Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωριών.
Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου, Φλάσου και Λινού.
Για αγορά Υπηρεσιών, ετοιμάστηκαν έγγραφα και προκηρύχθηκαν οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:
Λειτουργία και Συντήρηση για επτά χρόνια των Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων των
Αποχετευτικών Συστημάτων Αγρού – Κυπερούντας – Πλατρών και συναφείς εργασίες.
‘’Παροχή Υπηρεσιών Ψηφιοποίησης δικτύων (ύδρευσης/άρδευσης) για το «Έργο για τη
μετάβαση του δημοσίου στην Λογιστική βάση δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων’’ και
‘’Development of an Assessment Method for the Hydromorphological Status of Rivers in
Cyprus.
Σημειώνεται ότι, λόγω αλλεπάλληλων Ιεραρχικών Προσφυγών τόσο εναντίον αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής όσο και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για Διαγωνισμούς του
Τμήματος, παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κατακύρωση σημαντικών Συμβάσεων.
Προγραμματισμός – Μελέτες και εκτέλεση υδατικών έργων
Είναι σε εξέλιξη ο προγραμματισμός και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας νέων έργων υποδομής
όπως :
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λευκωσίας (Α΄ και Β΄ Φάση): Το έργο αποτελείται από
δεξαμενή χειμερινής αποθήκευσης νερού στην Ανθούπολη, αρδευτικά δίκτυα και αντλιοστάσια. Έχει
ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεξαμενής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και άρχισε και
συνεχίζεται η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού που αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019. Παράλληλα το ΤΑΥ προχώρησε με τον προγραμματισμό για την
υλοποίηση των εργασιών που αφορούν στην εγκατάσταση του δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης και
στην κατασκευή των 2 αντλιοστασίων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 53% και από Εθνικούς Πόρους κατά 47% (Μέτρο 4 «Επενδύσεις
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σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), με
ποσοστό ανάκτησης 100%.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας: Εκπονήθηκε η μελέτη που αφορά στη
κατασκευή αντλιοστασίου ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι τελικές μελέτες που αφορούν στη
δεξαμενή εξισορρόπησης χωρητικότητας 13.000 m3, στους συνδετικούς αγωγούς και σύνοδα έργα
καθώς και στην κατασκευή δεξαμενών χειμερινής αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά
Γωνία χωρητικότητας 1.3 εκ. m3 και 1.6 εκ. m3, για την επέκταση του σταθμού επεξεργασίας
λυμάτων Β. Γωνιάς και για τη μεταφορά και χειμερινή αποθήκευση του ανακυκλωμένου νερού Μιας
Μηλιάς αντίστοιχα.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού: Το Σχέδιο Χρήσης ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού
προνοεί την άμεση κατασκευή αγωγών σύνδεσης του υπό ανέγερση από τον ΣΑΛΑ σταθμού
επεξεργασίας λυμάτων δυτικής Λεμεσού στα Πολεμίδια, με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης
ανακυκλωμένου νερού, καθώς και έργα αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από
τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων Μονής και Πολεμιδιών. Το 2018 ολοκληρώθηκε η μελέτη και
άρχισε η κατασκευή των απαραίτητων έργων σύνδεσης και αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού
που θα παράγεται στο σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λεμεσού.
Χρήση ανακυκλωμένου Λάρνακας: Το έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή φράγματος χειμερινής
αποθήκευσης στην Τερσεφάνου, χωρητικότητας 3.6 εκ. κ.μ. νερού και αγωγών μεταφοράς του
ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Η
μελέτη άρχισε και συνεχίζεται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Το έργο έχει εγκριθεί για
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Ενίσχυση υδατοπρομήθειας στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου: Το έργο περιλαμβάνει τη
μελέτη και κατασκευή αγωγών, αντλιοστασίων και δεξαμενών από τη μονάδα αφαλάτωσης
Δεκέλειας προς το ύψωμα Κοκκινόκρεμμος. Το 2018 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 3ων
υδατοδεξαμενών GLS συνολικής χωρητικότητας 15000 m3 και παράλληλα υλοποιείται η σύμβαση
που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τελική μελέτη του αγωγού σύνδεσης
της αφαλάτωσης Δεκέλειας με το ύψωμα Κοκκινόκρεμμου.
Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας (αγωγός ΒασιλικούΛευκωσίας): Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου και υπογράφηκε συμφωνία
χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παραχώρηση δανείου ύψους
40εκ. ευρώ.
Νέο αντλιοστάσιο πόσιμου νερού στην Τερσεφάνου: Υλοποιείται η σύμβαση που αφορά στην
μελέτη και στο σχεδιασμό του νέου Αντλιοστασίου που θα συνδεθεί με τις δεξαμενές
επεξεργασμένου νερού του Διυλιστηρίου νερού της Τερσεφάνου για να προωθεί πόσιμο νερό προς
τη Δεξαμενή εξισορρόπησης Ιδαλίου.
Αντιπλημμυρικά φράγματα Αραδίππου: Εντός του 2018 διενεργήθηκε σχετικός διαγωνισμός για τη
κατασκευή των φραγμάτων Καμμίτση και Αρχάγγελου. Το ΄Εργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση
από το Ταμείο Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου: Ετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Σημείωμα Έργου το οποίο έτυχε θετικής αξιολόγησης.
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Εκπονείται μελέτη βιωσιμότητας για την κατασκευή Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου
για απεξάρτηση της υδατοπρομήθειας της ευρύτερης περιοχής Πάφου από τις καιρικές συνθήκες.
Διασύνδεση Φραγμάτων Πάφου (Ευρέτου, Κανναβιού και Ασπρόκρεμμου): Το 2018 ολοκληρώθηκε
η μελέτη που αφορά στη διασύνδεση του Φράγματος της Ευρέτου με τα Φράγματα Ασπρόκρεμμου
και Κανναβιούς. Στόχο του όλου έργου είναι η ενίσχυση του Έργου Πάφου από άλλη πηγή νερού
μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης. Η διασύνδεση
αυτή θα προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση των τριών φραγμάτων, ιδιαίτερα σε χρονιές
ολιγομβρίας ή ανομβρίας.
Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή έργων υποδομής με κυριότερα τα ακόλουθα:
Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην Ανατολική Λεμεσό: Κατασκευή συναφών έργων για τη
μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την αφαλάτωση Βασιλικού. Οι κατασκευαστικές εργασίες
συνεχίζονται βάσει του χρονοδιαγράμματος.
Υδατοπρομήθεια ευρύτερης περιοχής Λεμεσού: Τροφοδοσία των περιαστικών περιοχών Λεμεσού
από την αφαλάτωση Επισκοπής.
Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χαμηλών Χωριών Πάφου: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια μέρους του
αγωγού.
Αρδευτικό Έργο Σολέας: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων μέρους του
Έργου και συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης τους.
Στρατηγικός Προγραμματισμός
Ολοκληρώθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο του ΤΑΥ για την περίοδο 2017-2019. Αναλύθηκαν οι
Στρατηγικοί Στόχοι, οι Δραστηριότητες και Δράσεις του Τμήματος για την πιο πάνω περίοδο και
καθορίστηκαν οι Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης.
Διαχείριση νερού και Κυβερνητικών Υδατικών Έργων
Το ΤΑΥ έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των Κυβερνητικών Υδατικών
Έργων (ΚΥΕ) στα πλαίσια εφαρμογής της εκάστοτε υδατικής πολιτικής. Στα ΚΥΕ περιλαμβάνονται
υδατικές εγκαταστάσεις όπως φράγματα, διυλιστήρια νερού, κυβερνητικές γεωτρήσεις, συστήματα
άντλησης, κεντρικές δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς νερού, αρδευτικά δίκτυα κ.λπ. Από τα ΚΥΕ
εξυπηρετούνται οι ανάγκες πόσιμου νερού (μέσω των κυβερνητικών συστημάτων
υδατοπρομήθειας) και νερού άρδευσης (μέσω τω κυβερνητικών αρδευτικών έργων) στις
καθορισμένες ωφελούμενες περιοχές.
Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας
Το νερό ύδρευσης που παράγεται από τα Διυλιστήρια νερού και τις Μονάδες Αφαλάτωσης,
διοχετεύεται στις υδατοδεξαμενές 180 Τοπικών Αρχών (Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δήμοι και
Κοινότητες), που έχουν την ευθύνη διανομής του στους καταναλωτές. Το 2018, η συνολική
παραγωγή πόσιμου νερού από τα Διυλιστήρια νερού και τις Μονάδες Αφαλάτωσης ανήλθε στα
101,6 ΕΚΜ (εκατομμύρια κυβικά μέτρα) σε σχέση με 98,4 ΕΚΜ το 2017.
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Στην Κύπρο λειτουργούν σήμερα 5 Διυλιστήρια νερού, στα οποία διυλίζεται επιφανειακό νερό από
τα φράγματα. Πρόκειται για τα Διυλιστήρια Τερσεφάνου, Κόρνου, Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου και
Κανναβιούς. Λόγω των χαμηλών αποθεμάτων νερού στα φράγματα στις αρχές του 2018, η
παραγωγή νερού από τα Διυλιστήρια αυτά διατηρήθηκε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, ενώ για
κάλυψη των αναγκών ύδρευσης αυξήθηκε, παράλληλα, η παραγωγή από τις Αφαλατώσεις. Η
συνολική παραγωγή πόσιμου νερού από τα Διυλιστήρια ανήλθε στα 31,5 ΕΚΜ, σε σχέση με 29,2
ΕΚΜ το 2017.
Επίσης λειτουργούν δύο Ταχυδιυλιστήρια νερού, τα οποία διυλίζουν επιφανειακό νερό από τα
Φράγματα Ταμασού και Κλήρου. Το Ταχυδιυλιστήριο Ταμασού τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τις
κοινότητες Επισκοπειό, Ψημολόφου, Πέρα Ορεινής και Καμπιά και το Ταχυδιυλιστήριο Κλήρου
τροφοδοτεί τις κοινότητες Κλήρου, Μαλούντα και Αρεδιού, καθώς και το στρατόπεδο Τάσου
Μάρκου. Η συνολική παραγωγή των Ταχυδιυλιστηρίων κατά το 2018, ανήλθε στα 417.280 ΚΜ
(κυβικά μέτρα), σε σχέση με 426.500 ΚΜ το 2017.
Κατά το 2018, συνεχίστηκε η διαχείριση των Συμβάσεων των Μονάδων Αφαλάτωσης Δεκέλειας,
Επισκοπής, Βασιλικού και Λάρνακας. Η λειτουργία και παραγωγή των Μονάδων Αφαλάτωσης
καθορίζεται στο σενάριο κατανομής των υδατικών αποθεμάτων, το οποίο εγκρίνεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού κατά το 2018, ανήλθε στα 69,7
ΕΚΜ, σε σχέση με 68,7 ΕΚΜ το 2017.
Κυβερνητικά Αρδευτικά Δίκτυα
Κατά τη διάρκεια του 2018, η συνολική παροχή νερού άρδευσης στις περιοχές που αρδεύονται από
τα Κυβερνητικά Αρδευτικά Έργα (ΚΥΕ) ανήλθε στα 44,7 ΕΚΜ, από τα οποία 22,3 ΕΚΜ, προήλθαν
από νερό των φραγμάτων, 9,6 ΕΚΜ, από γεωτρήσεις και 12,8 ΕΚΜ, από ανακυκλωμένο νερό
τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2018 καταρτίστηκε το σενάριο κατανομής νερού άρδευσης από τα
ΚΥΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τις αγροτικές οργανώσεις. Το σενάριο εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο, αφού συζητήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων σύμφωνα με
τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο. Το σενάριο εφαρμόστηκε και παρακολουθείτο σε όλη τη
διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, με συνεχή και πολυδιάστατη εργασία η οποία εκτελείται από την
Υπηρεσία Άρδευσης και τα επαρχιακά γραφεία του ΤΑΥ, με στόχο την, όσο το δυνατό, τήρηση του
σεναρίου και της κατανομής των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού άρδευσης.
Σε ό,τι αφορά στο υδατικό ισοζύγιο στα ΚΥΕ, συνεχίστηκε η καθημερινή καταγραφή και αξιολόγηση
των εισροών στα φράγματα. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται και γίνεται ο σχετικός ισολογισμός,
λαμβανομένων υπόψη των αποθεμάτων, καταναλώσεων, εξάτμισής και απωλειών. Σχετική
ημερήσια ενημερωτική κατάσταση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθημερινά.
Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΤΑΥ συνέχισε και το 2018 να
συμβάλλει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στα
Αρδευτικά Τμήματα από την εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Κρατικών Ενισχύσεων.
Σημαντική εργασία, με πληθώρα ενεργειών και παρεμβάσεων, αποτελεί η εργασία συντήρησης του
κεντρικού αγωγού του Νότιου Αγωγού και όλων των εγκαταστάσεων του έργου, με βάση
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης η παρακολούθηση του, για την σωστή λειτουργία και ασφάλεια
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του, αφού αποτελεί την κεντρική αρτηρία υδροδότησης των περιοχών Λεμεσού, Λευκωσίας,
Λάρνακας και Αμμοχώστου καθώς και την άρδευση των περιοχών Λεμεσού, Λάρνακας και
Αμμοχώστου. Παρόμοια, συνεχίστηκε η επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης των φραγμάτων και
όλης της υποδομής των υδατικών έργων.
Τιμολόγηση Νερού και Καθυστερημένα Έσοδα
Συνεχίστηκε η τιμολόγηση του νερού ύδρευσης και άρδευσης που παρέχεται από τα ΚΥΕ, με την
καταγραφή και χρέωση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη, με βάση του Κανονισμούς
Τελών Ύδατος 48/2017.
Η διαδικασία για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών κατανάλωσης νερού ύδρευσης και
άρδευσης και για την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στο σταθμό επεξεργασίας οικιακών
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, αποτελεί συνεχή προσπάθεια του ΤΑΥ. Για το σκοπό αυτό
συνεχίστηκε η συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για λήψη δικαστικών μέτρων
εναντίον των οφειλετών.
Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 77.911 και αρ. 79.302 και ημερ. 26.11.2014
και 26.8.2015 αντίστοιχα, εγκρίθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών
αναφορικά με τη διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων, οι οποίες προνοούνταν στους περί
Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2014, στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος. Επίσης, με την Απόφαση αρ. 79.302 καθορίστηκε ότι το ΤΑΥ θα ενεργεί ως το
τεχνικό τμήμα που θα προωθεί τα νέα έργα υποδομής, στα πλαίσια της υλοποίησης της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, τα οποία εγκρίθηκαν
με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.717 και ημερ. 5.11.2015. Περαιτέρω, με
την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.481 και ημερ. 11/10/2017 αποφασίστηκε η
μεταφορά όλων των θεμάτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που εκκρεμούσαν στο
Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ως εκ
τούτου, στο ΤΑΥ ανατέθηκε ο χειρισμός των τεχνικών θεμάτων όχι μόνο για τα νέα έργα υποδομής
αλλά και εκείνα που είχαν προωθηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Παρατίθενται πιο κάτω περιληπτικά οι ενέργειες που έγιναν εντός του έτους 2018, σε σχέση με την
προώθηση υλοποίησης της απαιτούμενης υποδομής για τη διαχείριση των στερεών δημοτικών
αποβλήτων και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο
Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) στο ΤΑΥ.
Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες των συμβάσεων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις επαρχίες Πάφου και
Λάρνακας-Αμμοχώστου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο ΤΑΥ από το ΥΠ.ΕΣ, μεταξύ άλλων
προωθήθηκαν προς έγκριση αριθμός Αλλαγών/Απαιτήσεων στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ και
ΚΕΑΑ), καθώς και η διευθέτηση του τελικού λογαριασμού του ΧΑΔΑ Πάφου.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η παρακολούθηση της σύμβασης για την περιβαλλοντική
παρακολούθηση/φροντίδα των ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί στις επαρχίες ΛάρνακαςΑμμοχώστου από το ΥΠ.ΕΣ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, η εν λόγω
78

σύμβαση θα έπρεπε να είχε εκχωρηθεί στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου, το οποίο δεν αποδέχεται να
αναλάβει την εν λόγω σύμβαση, επικαλούμενο διάφορους λόγους.
Περαιτέρω, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δύο συβάσεων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στις
επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού αντίστοιχα, με την ολοκλήρωση της Τεχνοοικονομικής Μελέτης
και η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Τόσο η ετοιμασία των αναγκαίων
μελετών/εγγράφων όσο και η υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών αποκατάστασης
συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και Σταθμού
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) επαρχίας Λεμεσού.
Η κατασκευή της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου και του ΣΜΑ Καντού, εγκαταστάσεις οι οποίες
παραλαμβάνουν προς επεξεργασία τα σύμμεικτα οικιακά απόβλητα της επαρχίας Λεμεσού,
ολοκληρώθηκαν από το ΥΠ.ΕΣ και άρχισαν να λειτουργούν τον Νοέμβριο 2017, υπό την
παρακολούθηση του ΤΑΥ.
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες της σύμβασης κατασκευής, η οποία μεταφέρθηκε στο ΤΑΥ, μεταξύ
άλλων προωθήθηκαν προς έγκριση αριθμός Αλλαγών/Απαιτήσεων στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ
και ΚΕΑΑ). Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Τσιμεντοποιία Βασιλικού για την
παραλαβή των παραγόμενων δευτερογενών καύσιμων RDF και SRF και τη χρήση τους ως
εναλλακτικά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας, σαν ενδιάμεση λύση, μέχρις ότου εξευρεθεί
μέσω διαγωνισμού ο τελικός αποδέκτης. Από το Νοέμβριο του 2018, άρχισε η μεταφορά του
παραγομένου δευτερογενούς καυσίμου SRF στις εγκαταστάσεις της εν λόγω Τσιμεντοποιίας.
Κατόπιν Γνωμάτευσης που εκδόθηκε από την Περιβαλλοντική Αρχή, το παραγόμενο δευτερογενές
καύσιμο RDF, ενταφιαζόταν στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της Μονάδας ενώ έγιναν τροποποιήσεις στη
Μονάδα, προκειμένου το δευτερογενές καύσιμο RDF να παράγεται στη μορφή που επιθυμεί η
Τσιμεντοποιία Βασιλικού και να καταστεί δυνατή η έναρξη δοκιμών καύσης, εντός του Ιανουαρίου
2019.
Τέλος, συνεχίστηκε η προσπάθεια εκχώρησης της σύμβασης λειτουργίας της Μονάδας και του ΣΜΑ
στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας
Λεμεσού, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να υπογραφεί η σχετική συμφωνία εκχώρησης.
Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και Σταθμού
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου.
Με τον τερματισμό λειτουργίας του ΧΑΔΑ στον Κοτσιάτη, διαφάνηκε η ανάγκη για την εκτροπή των
σύμμεικτων οικιακών αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας στην Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσιης. Ως εκ
τούτου, με την έγκριση των αρμοδίων Επιτροπών (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ), υπογράφτηκε στις 21.5.2018 η
συμπληρωματική συμφωνία με τον Ανάδοχο λειτουργίας της Μονάδας, για την τελική διάθεση και
επεξεργασία των σύμμεικτων οικιακών αποβλήτων της επαρχίας Λευκωσίας. Η μεταφορά των
αποβλήτων από την επαρχία Λευκωσίας στη Μονάδα άρχισε σταδιακά από τις 1.9.2018 και
ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Οκτωβρίου 2018. Επίσης, με την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας
διευθετήθηκαν και οι οικονομικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ του Αναδόχου λειτουργίας και του
Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών
Λάρνακας-Αμμοχώστου, σε σχέση με τη λειτουργία της Μονάδας.
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Παράλληλα, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης του Συμβουλίου Εκμετάλλευσης
Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου για τη
νέα σύμβαση λειτουργίας/συντήρησης της Μονάδας και του ΣΜΑ, στην οποία θα περιλαμβάνεται η
κατασκευή νέου κυττάρου στον χώρο του ΧΥΤΥ της Μονάδας.
Στα πλαίσια αναθεώρησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων
2015–2021, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της Μονάδας.
Παγκύπριο Δίκτυο Πράσινων Σημείων (ΠΣ)
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες των συμβάσεων κατασκευής των Πράσινων Σημείων στις επαρχίες
Λεμεσού και Λάρνακας-Αμμοχώστου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο ΤΑΥ από το ΥΠ.ΕΣ., μεταξύ
άλλων προωθήθηκαν προς έγκριση αριθμός Αλλαγών/Απαιτήσεων στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ
και ΚΕΑΑ) και διευθετήθηκαν οι τελικοί λογαριασμοί των εν λόγω συμβάσεων. Επίσης,
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκχώρησης του δικαιώματος χρήσης των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού των ΠΣ στα αντίστοιχα επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων. Παράλληλα, το ΤΑΥ ως Τεχνικός Σύμβουλος των επαρχιακών
Συμβουλίων Εκμετάλλευσης, παρείχε τεχνική υποστήριξη στα εν λόγω Συμβούλια, στην ετοιμασία
εγγράφων διαγωνισμών, προκήρυξη των διαγωνισμών και κατακύρωση συμβάσεων για τη
λειτουργία των ΠΣ.
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) επαρχίας Πάφου
Στα πλαίσια αναθεώρησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων
2015–2021, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο αναβάθμισης του ΧΥΤΑ Πάφου σε Μονάδα ΟΕΔΑ.
Παράλληλα, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες τεχνικής υποστήριξης του Συμβούλιου Εκμετάλλευσης
Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας Πάφου για την κατασκευή νέου
κυττάρου στον χώρο του ΧΥΤΑ Πάφου.
Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης
Η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης αποσκοπεί στην εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση του
νερού καθώς και στην προώθηση μέτρων για μείωση της κατανάλωσης νερού στη γεωργία και στα
νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του 2018, το Τμήμα διοργάνωσε και συμμετείχε
σε διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις, φεστιβάλ, πορείες και διαγωνισμούς. Επιπρόσθετα, έλαβε
μέρος σε σχετικές Εκθέσεις και σε άλλες οργανωμένες εκδηλώσεις. Επίσης, σε συνεργασία με το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προχώρησε στην εκτύπωση εντύπων, με θέμα την εξοικονόμηση
του νερού.
Διασφάλισης ποιότητας
Κατά τη διάρκεια του 2018, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο ετήσιος έλεγχος του Χημείου της
Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού (ΥΕΠΝ) από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης
Ποιότητας (ΚΟΠΠ) για σκοπούς διατήρησης της διαπίστευσης βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ISO/IEC 17025:2005. Επίσης, ξεκίνησε και η διαδικασία αλλαγών στο Χημείο για μετάβαση στο νέο
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Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017. Το Χημείο της ΥΕΠΝ με τη συμμόρφωσή του με το Πρότυπο αυτό,
θα λειτουργεί επίσης εν γένει σύμφωνα με τις αρχές του ISO 9001.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις καθώς και έλεγχος των
αποτελεσμάτων για κάλυψη των αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του Τμήματος. Συγκεκριμένα,
διενεργήθηκαν αναλύσεις σε δείγματα νερού ως ακολούθως:
Χημικές αναλύσεις σε δείγματα νερού:
αφαλατωμένου νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας, Λάρνακας, Επισκοπής και
Βασιλικού και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα όρια του εκάστοτε Συμβολαίου.
των κοινοτικών γεωτρήσεων και πηγών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης
παγκύπρια και έλεγχος των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ και τον περί της
Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμο 87(Ι)/2001.
των μικρών φραγμάτων και των μεγάλων πηγών σύμφωνα με τις ανάγκες του Εθνικού
Προγράμματος Παρακολούθησης.
από δίκτυα άρδευσης σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της ΥΕΠΝ με την Υπηρεσία
Άρδευσης. Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΑΥ.
με σκοπό την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο υπόγειο νερό του
υδροφορέα Ακρωτηρίου (εμπλουτιστικό έργο).
των υπόγειων νερών της Επαρχίας Πάφου.
με σκοπό την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο υπόγειο νερό του
ποταμού Έζουσας (εμπλουτιστικό έργο).
υφάλμυρου νερού (αλυκές).
Χημικές και μικροβολογικές αναλύσεις σε δείγματα:
επιφανειακού και επεξεργασμένου νερού από τα διυλιστήρια νερού (Τερσεφάνου, Λεμεσού,
Ασπρόκρεμμου, Κανναβιού, Κόρνου) και από τα Ταχυδιυλιστήρια Νερού Ταμασού και Κλήρου
και έλεγχος των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ και τον περί της Ποιότητας
του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμο 87(Ι)/2001.
νερού από τους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού και έλεγχος των αποτελεσμάτων
σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ και τον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης
Κατανάλωσης Νόμο 87(Ι)/2001.
Μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα νερού από δίκτυα άρδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες του
Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης του Τμήματος Γεωργίας.
Προσδιορισμοί μικροκυστινών σε δείγματα νερού Διυλιστηρίων και Ταχυδιυλιστηρίων Νερού.
Παρακολούθηση Ποιότητας Ανακυκλωμένου Νερού
Συνεχίστηκε η διεξαγωγή δειγματοληψιών και η εκτέλεση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων
καθώς και αναλύσεων τοξικότητας στα πλαίσια εφαρμογής του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών Νόμου, από 37 Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων Κοινοτήτων/Δήμων και των Συμβουλίων
Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Παραλιμνίου–Αγίας Νάπας.
Συγκεκριμένα έγιναν αναλύσεις σε 563 δείγματα ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων λυμάτων,
θαλάσσιου νερού (Λεμεσού και Λάρνακας), νερού από φράγματα (Πολεμιδιών και Αθαλάσσας),
νερού από ποταμούς (Οβγού, Κακοπετριάς και Πελενδρίου), νερού υδρογεωτρήσεων, εδάφους που
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αρδεύεται από ανακυκλωμένο νερό, εδάφους στο οποίο διατίθεται λάσπη του Σταθμού
Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά και λάσπης του
Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά. Ο
συνολικός αριθμός των αναλύσεων ανήλθε σε 5421.
Ασφάλεια και Υγεία
Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας,
σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους, ούτως ώστε να παρέχει και να
διασφαλίσει στο προσωπικό αλλά και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητες του
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίες. Μεταξύ άλλων διεξήχθηκαν επιθεωρήσεις σε όλα τα
εργοτάξια, εγκαταστάσεις και υποστατικά του Τμήματος και ετοιμάστηκαν σχετικές εκθέσεις. Για
καλύτερη εφαρμογή, λειτούργησαν επίσης έντεκα επιτροπές ασφάλειας και Υγείας Παγκύπρια.
Με σκοπό την ενημέρωση και κατάρτιση και αυτοπροστασία, διοργανώθηκαν πληθώρα μαθημάτων,
διαλέξεων, και ημερίδων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως το ΚΕΠΑ, η αστυνομία,
το Τμήμα Δασών, το ΤΕΕ, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης κ.α. ‘Έγινε επίσης
εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα Ασφάλειας και Υγείας και το προσωπικό εφοδιάστηκε με
όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (ιματισμού/υπόδησης, ανιχνευτές αερίων για άτομα
τα οποία εργάζονται σε κλειστούς χώρους κ.α.).
Επαρχιακά γραφεία
Τα Επαρχιακά Γραφεία του ΤΑΥ αποτελούν την πρώτη γραμμή δράσης σε όλους τους τομείς που
αναφέρονται στους στόχους και αρμοδιότητες του Τμήματος. Εκτός από τα γενικότερα διαχειριστικά
θέματα, έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση / αναβάθμιση των κυβερνητικών δικτύων
διανομής νερού ύδρευσης, άρδευσης και ανακυκλωμένου νερού. Επιπρόσθετα, την εξυπηρέτηση
των πολιτών και την παροχή βοήθειας, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και με την υλοποίηση
έργων υποδομής, στις κοινότητες της επαρχίας τους, όπως αξιοποιήσεις γεωτρήσεων, κατασκευές
υδατοδεξαμενών και υδατόπυργων, εγκαταστάσεις αγωγών μεταφοράς και διανομής και κατασκευή
αντλιοστασίων.
Κατά το 2018 εκτελέστηκε πληθώρα έργων διαφόρων μεγεθών από τα επαρχιακά γραφεία.
Επιγραμματικά αναφέρονται δέκα έργα στην Επαρχία Λευκωσίας, επτά έργα στην επαρχία
Λάρνακας, ένα στην επαρχία Αμμοχώστου το οποίο συνεχίζεται (λιγότερα σε αριθμό λόγω του
περιορισμένου αριθμού κοινοτήτων στις ελεύθερες περιοχές), επτά στην επαρχία Πάφου και
σαρανταπέντε στην επαρχία Λεμεσού. Τα πλείστα από αυτά αφορούν βελτίωση υποδομών
υδατοπρομηθειών κοινοτήτων.
Στα Επαρχιακά Γραφεία εξετάζονται επίσης οι αιτήσεις ιδιωτικών αναπτύξεων για πολεοδομικές
άδειες χωροταξικών σχεδίων, άδειες οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων, άδειες διαίρεσης γης
και παραχώρησης κρατικής γης, καθώς επίσης και αιτήσεις άρδευσης τεμαχίων σε περιοχές
αναδασμού. Εξετάζονται τυχόν επηρεασμοί των έργων του Τμήματος από αναπτύξεις δικτύων
ημικρατικών οργανισμών όπως ΑΗΚ και ΑΤΗΚ. Παράλληλα, είναι οι αποδέκτες των αιτήσεων για
άδειες έργου Υδροληψίας και άδειες υδροληψίας, καθώς και αιτήσεων για παραχώρηση νερού από
κυβερνητικά αρδευτικά έργα ή έργα διάθεσης ανακυκλωμένου νερού.
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Εισαγωγή
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ιδρύθηκε το 1950 και από τις αρχές δεκαετίας του 1970
υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Τμήμα είναι ο
τεχνικός σύμβουλος του Κράτους για όλα τα γεωλογικά θέματα.
Το Τμήμα, είναι διοικητικά διαρθρωμένο στους κλάδους: (α) Γεωλογικής Χαρτογράφησης και
Θαλάσσιας Γεωλογίας (Γεωφυσικές επισκοπήσεις), (β) Υδρογεωλογίας και Γεωτρήσεων, (γ)
Μηχανικής Γεωλογίας και Γεωκινδύνων, (δ) Σεισμολογίας και (ε) της Οικονομικής Γεωλογίας. Οι
κλάδοι αυτοί υποστηρίζονται, ανάλογα με τις εργασίες τους, από σεισμολογικό δίκτυο (δύο
σεισμολογικά κέντρα και δέκα σεισμολογικούς σταθμούς), γεωτρητικά εργοτάξια (κρουστικά,
περιστροφικά και σφύρο-γεωτρύπανα), γεωχημικό εργαστήριο για αναλύσεις νερού και εδαφών,
γεωτεχνικό εργαστήριο για γεωτεχνικές δοκιμές, συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων, σχεδιαστήριο,
βιβλιοθήκη και κεντρικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστης γεωλογικής γνώσης και υπηρεσιών για
την αειφόρο ανάπτυξη των υπόγειων υδατικών και ορυκτών πόρων, καθώς επίσης για την
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους. Η αποστολή αυτή υλοποιείται
μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων: (α) γεωλογική χαρτογράφηση, (β) έρευνα για ορυκτούς
πόρους, (γ) αξιολόγηση των υπόγειων υδατικών πόρων, (δ) ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών
και του δομημένου περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους και (ε) προστασία και αποκατάσταση
χώρων με σημαντική γεωλογική κληρονομιά. Επιπρόσθετα, στις προτεραιότητες του Τμήματος
ιεραρχούνται η υλοποίηση των υποχρεώσεων του Κράτους που απορρέουν από Ευρωπαϊκές
Οδηγίες στα θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και η συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές
γεωλογικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κυρίως μέσω της εκπόνησης ερευνητικών
προγραμμάτων.
Γενικές δραστηριότητες
Κατά το 2018, συνεχίστηκε η ενεργός συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης στον
Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys), στον οποίο το Τμήμα
είναι τακτικό και ιδρυτικό μέλος του. Περαιτέρω, συνεχίστηκε η συνεργασία με πανεπιστήμια της
Κύπρου και του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα, με ομόλογες εθνικές υπηρεσίες των κρατών
μελών της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με το Ευρώ-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ΕΜSC), το
Διεθνές Σεισμολογικό Κέντρο (ISC), το Διεθνή Οργανισμό των Γεω-Επιστημών (International Union
of Geological Sciences – IUGS), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Γεω-Ερευνητικό Ινστιτούτο
του Potsdam της Γερμανίας και με την UNESCO στο πλαίσιο του προγράμματος RELEMR (Μείωση
των Απωλειών από Σεισμούς στην Ευρύτερη Περιοχή της Μεσογείου) και του συστήματος
NEAMTWS (Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό
Ωκεανό, στη Μεσόγειο Θάλασσα και στις Γειτονικές Θάλασσες). Στο πλαίσιο της συνεργασίας με
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και της Κύπρου εκπαιδεύτηκαν στο Τμήμα
φοιτητές και ερευνητές. Επίσης, το Τμήμα διοργάνωσε εκπαιδευτικές γεωλογικές εκδρομές για
πανεπιστήμια, επιστημονικά συνέδρια και εταιρείες υδρογονανθράκων.
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Το Τμήμα συμμετέχει στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας γεωλογικών επισκοπήσεων για
την παροχή γεωλογικών υπηρεσιών για την Ευρώπη (Geo-ERA). Σ’ αυτό συμμετέχουν 45 Εθνικοί
και Περιφερειακοί Οργανισμοί Γεωλογικής Έρευνας (GSOs) από 32 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι
έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη της πιο πάνω δράσης υπό του
συγχρηματοδοτούμενου ταμείου ERA-NET. Ο κύριος στόχος του Geo-ERA είναι να συμβάλλει στη
βέλτιστη χρήση και διαχείριση του υπεδάφους. Το Geo-ERA θα χρηματοδοτήσει 15 ερευνητικά έργα
που στοχεύουν στην υποστήριξη: (α) της πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής διαχείρισης και
(β) της πιο υπεύθυνης και δημόσια αποδεκτής, εκμετάλλευσης και χρήσης του υπεδάφους. Τα έργα
καλύπτουν τις εφαρμοσμένες γεω-επιστήμες, εστιάζοντας στα ακόλουθα τέσσερα θέματα: (α) γεωενέργειας, (β) υπόγειων υδάτων, (γ) πρώτων υλών και (δ) πλατφόρμα γεω-πληροφόρησης. Το
Τμήμα συμμετέχει σε τέσσερα έργα: δύο (2) για τα υπόγεια ύδατα και δύο (2) για τις πρώτες ύλες
και όλα έχουν διάρκεια τρία (3) χρόνια.
Στο πλαίσιο εκπόνησης γεωτρητικών εργασιών για τις δράσεις του Τμήματος λειτούργησαν
συνολικά έξι (6) διατρητικά εργοτάξια αποτελούμενα από δύο (2) περιστροφικά, δύο (2)
δειγματοληπτικά, ένα (1) κρουστικό γεωτρύπανο και ένα (1) εργοτάξιο δοκιμαστικών αντλήσεων
προς εξυπηρέτηση των διαφόρων προγραμμάτων του. Τα πιο πάνω εργοτάξια προέβησαν στην
ανόρυξη 40 γεωτρήσεων συνολικού βάθους 3.035 μέτρων. Συγκεκριμένα, ανορύχθηκαν δέκα (10)
γεωτρήσεις για σκοπούς γενικής γεωλογικής και γεωτεχνικής έρευνας συνολικού βάθους 292
μέτρων, δώδεκα (12) γεωτρήσεις για σκοπούς υδρογεωλογικής έρευνας συνολικού βάθους 2.168
μέτρων και 18 γεωτρήσεις για σκοπούς ανεύρεσης ορυκτών πόρων συνολικού βάθους 575 μέτρων.
Πέραν των πιο πάνω γεωτρήσεων ανορύχθηκαν ακόμα οκτώ (8) γεωτρήσεις συνολικού βάθους
2.125 μέτρων για σκοπούς υδρογεωλογικής έρευνας και κάλυψης υδρευτικών αναγκών από ιδιώτη
διατρητή μέσω σύμβασης. Συνολικά διεξήχθησαν 24 δοκιμαστικές αντλήσεις σε επιτυχείς
υδρογεωτρήσεις.
Το γεωχημικό εργαστήριο έχει εκπονήσει τις χημικές αναλύσεις, που απαιτούνται για τις διάφορες
δραστηριότητες του Τμήματος. Η εργασία που επιτελείται εμπίπτει στο πεδίο της αναλυτικής
γεωχημείας, όπου χρησιμοποιούνται προηγμένες αναλυτικές μέθοδοι φασματοσκοπίας,
χρωματογραφίας και περιθλασιμετρίας για χημικό και ορυκτολογικό χαρακτηρισμό γεωλογικών
δειγμάτων. Γίνονται επίσης αναλύσεις σταθερών ισοτόπων σε δείγματα νερών. Το γεωχημικό
εργαστήριο του Τμήματος είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 και το πεδίο διαπίστευσής του
καλύπτει τα πεδία των νερών, των δομικών υλικών και των εδαφών. Κατά το 2018, εκπονήθηκαν
αναλύσεις αναφορικά με προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων και
επιφανειακών νερών και της επιτήρησης της αγοράς των δομικών υλικών. Επίσης, αναλήφθηκαν
υποχρεώσεις για το χαρακτηρισμό γεωλογικών πρώτων υλών και υποπροϊόντων τους για τεχνική
βοήθεια σε άλλες υπηρεσίες του κράτους όπως το Τμήμα Τελωνείων, την Αστυνομία κ.α.
Γεωλογική χαρτογράφηση
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος στον τομέα της βασικής γεωλογικής έρευνας είναι η
γεωλογική χαρτογράφηση και η διερεύνηση της γένεσης, της γεωλογικής εξέλιξης και σημερινής
δομής του νησιού μας, η συλλογή και αξιολόγηση γεωλογικών στοιχείων και πληροφοριών και η
διάχυση της γεωλογικής γνώσης με την έκδοση γεωλογικών και θεματικών χαρτών και άλλων
ενημερωτικών εντύπων.
Συνεχίστηκε η γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Λεμεσού, με
απώτερο στόχο την έκδοση του γεωλογικού χάρτη 23 ΙΙ, σε κλίμακα 1:25.000. Επίσης,
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δημιουργήθηκε γεωβάση (ψηφιακός κατάλογος) για τους ανέκδοτους γεωλογικούς χάρτες, που
διαθέτει το Τμήμα και συνεχίστηκε η δημιουργία συλλογής γεωλογικών δειγμάτων και λεπτών
τομών.
Στο πλαίσιο της μελέτης της θαλάσσιας γεωλογίας, το Τμήμα συμμετέχει στη δεύτερη θεματική
ενότητα (Θαλάσσια Γεωλογία) του ευρωπαϊκού προγράμματος EMODnet-3 που είναι η τρίτη φάση
του προγράμματος European Marine Observation and Data Network της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και θα τελειώσει τον Απρίλιο του 2019 με
προοπτική για χρονική επέκτασή του για δύο επιπλέον χρόνια, με επιπρόσθετη χρηματοδότηση.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 33 εταίροι από 30 χώρες, οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι φορείς
για την παροχή γεωλογικών πληροφοριών για τις ευρωπαϊκές θάλασσες.
Συνεχίστηκε η εκπόνηση του προγράμματος Urban Geochemistry (URGE ΙΙ) της ομάδας
γεωχημείας του EuroGeoSurveys, όπου ολοκληρώθηκαν οι δειγματοληψίες καθώς επίσης οι
αναλύσεις των εδαφών με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος
μάζας (ICP–MS) για τα εδαφικά δείγματα της πόλης της Λεμεσού. Έχει ξεκινήσει η στατιστική και
χωρική επεξεργασία των δεδομένων με τα σχετικά τελικά αποτελέσματα να αναμένονται εντός του
2019.
Έρευνα για ορυκτούς πόρους
Το Τμήμα καλύπτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων αναφορικά με τους ορυκτούς πόρους με κύριες
δραστηριότητες την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την αειφόρο και ορθολογική ανάπτυξη,
αξιοποίηση και διαχείριση των ορυκτών πόρων της Κύπρου (μεταλλικών και βιομηχανικών
ορυκτών) στη βάση ενός ισορροπημένου περιβαλλοντικού πλαισίου. Παράλληλα, εκπονούνται
εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ξένα ερευνητικά ιδρύματα, με τα οποία
επιδιώκεται η διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης των ορυκτών πρώτων υλών, η βελτίωση της
ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και η διασφάλιση της καταλληλόλητας τους.
Συνεχίστηκε η έρευνα για ανεύρεση αποθεμάτων ασβεστολιθικού ψαμμίτη στο δυτικό τμήμα της
επαρχίας Λεμεσού. Συγκεκριμένα, εκπονήθηκε γεωλογική έρευνα σε περιοχές εντός των ορίων των
κοινοτήτων Ανώγυρας και Καντού για τον υπολογισμό των αποθεμάτων και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του ασβεστολιθικού ψαμμίτη, με στόχο την εξόρυξη ογκόλιθων για χρήση τους σε
θαλάσσια κατασκευαστικά έργα καθώς και ως δομικού λίθου.
Στο πλαίσιο των ερευνών για εντοπισμό ποιοτικά κατάλληλων αποθεμάτων υφαλογενή
ασβεστόλιθου για την ικανοποίηση των αναγκών της επαρχίας Πάφου, ετοιμάστηκε έκθεση
τεκμηρίωσης του δημοσίου συμφέροντος και της αναγκαιότητας για αδειοδότηση χώρων εξόρυξης
υφαλογενή ασβεστόλιθου, για την παραγωγή αδρανών υλικών και εξόρυξη ογκόλιθων για θαλάσσια
κατασκευαστικά έργα, στην εν λόγω επαρχία.
Με βάση τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος για τη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και
ποιοτικό χαρακτηρισμό αποθεμάτων φαιοχώματος, που εκπονήθηκε την περίοδο 2013 – 2014,
είχαν επιλεγεί δυο περιοχές εντός των ορίων των κοινοτήτων Καμπιών και Δράπειας (Ορά) για
περεταίρω έρευνα. Οι περιοχές αυτές ερευνήθηκαν την περίοδο 2017 – 2018 με στόχο τον
υπολογισμό των αποθεμάτων του φαιοχώματος και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του για τη
χρήση του ως χρωστική ουσία.
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Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτήρησης της αγοράς αδρανών υλικών, συνεχίστηκε ο έλεγχος της
ποιότητας των παραγόμενων υλικών από τις σκυροθραυστικές μονάδες, με την πραγματοποίηση
συνολικά 309 δειγματοληψιών, εκ των οποίων οι 117 αφορούσαν άμμους, οι 189 σκύρα και 3
θεμέλια. Συνολικά, έχουν αναλυθεί 37 δείγματα άμμου και σκύρων για διάφορες χημικές
παραμέτρους, όπως ολικό θείο, όξινα διαλυτά θειικά και χλωριούχα.
Το έργο Mineral Intelligence for Europe (Mintell4EU) έχει ως γενικό στόχο τη βελτίωση της
ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων σχετικά με τις πρώτες ύλες, την ενημέρωση της ηλεκτρονικής
ετήσιας έκθεσης για τους ορυκτούς πόρους, που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα Minerals4EU
και την επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης και της ποιότητας των δεδομένων που υπάρχουν
σήμερα στην υφιστάμενη απογραφή των ορυκτών πόρων. Επιπλέον, το έργο έχει ως στόχο την
αύξηση του βαθμού εναρμόνισης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των υφιστάμενων
πλατφόρμων δεδομένων, με τη φιλοδοξία να επιτευχθεί ένα πλήρως λειτουργικό και αξιόπιστο
σύστημα διαχείρισης γνώσης και δεδομένων, ικανοποιώντας τις ευρωπαϊκές ανάγκες, λαμβάνοντας
υπόψη το Σύστημα Πληροφοριών Πρώτων Υλών (RMIS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο EuroLithos έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τα διακοσμητικά
πετρώματα, η οποία θα καλύπτει εναρμονισμένα χωρικά δεδομένα σχετικά με τους ευρωπαϊκούς
πόρους της οικοδομικής / διακοσμητικής πέτρας, άτλαντα των πόρων αυτών και τη χρήση τους,
κατάλογο των ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, και κατευθυντήριες γραμμές για την
αξιοποίησή τους σε κατασκευές που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη. Τα
δεδομένα που θα δημιουργηθούν από το έργο EuroLithos θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές
και απαιτήσεις της πλατφόρμας πληροφοριών Geo-Era.
Το Τμήμα επίσης συμμετέχει ως τρίτο μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Mineral resources in
sustainable land-use planning (MinLand)», το οποίο σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις που αφορούν τον ανταγωνιστικό χωροταξικό σχεδιασμό, που σχετίζεται με
διαφορετικές χρήσεις γης. Το πρόγραμμα MinLand έχει θέσει τέσσερις πρωταρχικούς στόχους: (α)
την αποθήκευση σχετικής γνώσης, (β) τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων για τους ορυκτούς
πόρους και τη χρήση της γης, (γ) την ενίσχυση της διαφάνειας των πρακτικών καθορισμού χρήσης
της γης και (δ) την ενθάρρυνση της δικτύωσης.
Τον Απρίλιο του 2018 το Τμήμα εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνάντηση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων (Expert Group) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα ορυκτά
από χώρες συγκρούσεων (Conflict Minerals), ως Αρμόδια Εθνική Αρχή. Ως ορίζοντας υλοποίησης
του Κανονισμού έχει ορισθεί το 2021. Το Τμήμα εντός του 2018 έχει συλλέξει και αναλύσει
στατιστικά στοιχεία για πιθανές εισαγωγές ορυκτών που εμπίπτουν στον εν λόγω Κανονισμό και
έχει προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την επικείμενη εφαρμογή του.
Αξιολόγηση των Υπόγειων Υδατικών Πόρων
Οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των υδατικών πόρων είναι η έρευνα, αξιοποίηση,
παρακολούθηση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων, η επίλυση υδρευτικών
προβλημάτων των κοινοτήτων και η εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που σχετίζεται με
την προστασία των νερών. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε
σειρά κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και προς ιδιώτες.
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Για σκοπούς ενίσχυσης της ύδρευσης των κοινοτήτων εκπονήθηκαν υδρογεωλογικές επισκοπήσεις
και ανορύχθηκαν 19 γεωτρήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων είχε στόχο
την αντικατάσταση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων, το νερό των οποίων παρουσίαζε
αποκλίσεις από τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα. Η εκτέλεση των πιο πάνω γεωτρήσεων έγινε με
γεωτρητικά εργοτάξια του Τμήματος, αλλά και με ανάθεση εργασιών στον ιδιωτικό τομέα μέσω
σύμβασης. Επίσης, εκτελέστηκαν 24 δοκιμαστικές αντλήσεις. Οι γεωτρήσεις αυτές ανορύχθηκαν για
να αντιμετωπιστούν προβλήματα ύδρευσης στις κοινότητες Αγία Ειρήνη, Σπήλια, Κούρδαλι,
Λουβαράς Οδού, Πλάτρες, Νικητάρι, Κουτραφάς και Άγιος Μάμας (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο
Αρκολαχανείας). Επιπλέον, έγινε διαχείριση των κυβερνητικών γεωτρήσεων, όπου ανανεώθηκαν 42
άδειες χρήσης και περαιτέρω χορηγήθηκαν οκτώ (8) νέες άδειες.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών προνοιών της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την προστασία
των νερών από νιτρορύπανση από γεωργικές δράσεις (Κ.Δ.Π. 534/2002, Νόμος 106(Ι) 2002),
καθορίστηκαν εφτά (7) ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες, που βρίσκονται στις περιοχές
Κοκκινοχωριών, Κιτίου – Περβολιών, Ακρωτηρίου, Πέγειας, Πόλης Χρυσοχούς, Ορούντας και της
κοίτης του Πεντάσχοινου, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μέτρων με την εποπτεία του
Τμήματος Γεωργίας.
Για το πιο πάνω σκοπό το Τμήμα λειτουργεί δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων
και επιφανειακών νερών, που καλύπτει όλους τους υδροφόρους, δίδεται όμως ιδιαίτερη έμφαση
στους υδροφόρους στις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες. Παρακολουθούνται επίσης τα
επιφανειακά νερά, σε επιλεγμένα σημεία. Στόχος της παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση της
κατάστασης των νερών και η απόδοση των εφαρμοζόμενων μέτρων. Λειτουργούν 251 σταθμοί
παρακολούθησης των υπόγειων νερών και 13 σταθμοί των επιφανειακών, από τους οποίους
συλλέχτηκαν συνολικά 493 δείγματα, στα οποία έγιναν οι σχετικοί προσδιορισμοί στο χημικό
εργαστήριο του Τμήματος. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου παρακολούθησης
δεν προκύπτει βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών και επιφανειακών νερών σε σχέση με
τη νιτρορύπανσή τους.
Συνεχίστηκε η παρακολούθηση των υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60ΕΕ). Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από 95 σταθμούς και
καλύπτει όλα τα υπόγεια υδατικά σώματα. Περαιτέρω, έγινε αξιολόγηση της κατάστασης των
υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων υδάτων
από τη ρύπανση και υποβάθμιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το
Τμήμα Περιβάλλοντος. Συνολικά συλλέχτηκαν 520 δείγματα, στα οποία έγιναν οι σχετικοί
προσδιορισμοί στο χημικό εργαστήριο του Τμήματος και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου παρακολούθησης δεν προκύπτει βελτίωση της
ποιότητας των υπόγειων νερών.
Συνεχίστηκε επίσης η λειτουργία του αυτογραφικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων νερών.
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 80 σταθμούς (71 από τους οποίους είναι τηλεμετρικοί), που
καλύπτουν όλους τους υδροφόρους στους οποίους γίνεται συνεχής καταγραφή των
χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών. Τα δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν πολλαπλής
αξιοποίησης, τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, όσο και για ερευνητικούς
σκοπούς. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του αυτογραφικού δικτύου παρακολούθησης
προκύπτει επιδείνωση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών, στους περισσότερους
υδροφόρους.
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Συνεχίστηκε η εφαρμογή των προνοιών της Κ.Δ.Π. 45/1996 του Νόμου 106 (Ι) 2002, που
σχετίζονται με τις μελέτες για τον καθορισμό ζωνών προστασίας σε υδρευτικές γεωτρήσεις, καθώς
επίσης για την απομόνωση / προστασία των γεωτρήσεων αυτών. Εντός του 2018 εκπονήθηκαν
οκτώ (8) τέτοιες μελέτες, ενώ συνολικά έχουν εκπονηθεί μελέτες για 306 γεωτρήσεις.
Συνεχίστηκε η διαχρονική συλλογή στοιχείων και η αξιολόγηση της ποιότητας του βρόχινου νερού
με σκοπό την εκτίμηση του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων, ειδικότερα στην περιοχή του
Τροόδους. Συλλέχτηκαν 378 δείγματα βρόχινου νερού από 14 επιλεγμένους βροχομετρικούς
σταθμούς.
Ολοκληρώθηκε η δειγματοληψία που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος CrITERIA «Cr(VI)
Impacted water bodies in the Mediterranean, Transposing management options for Efficient water
Resources use through an Interdisciplinary Approach», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διακρατικού
προγράμματος ERANETMED FP7, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και άλλα
ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη μελέτη του
εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της Κύπρου. Σε κάθε δειγματοληψία πάρθηκαν δείγματα
υπόγειου και επιφανειακού νερού από 53 σημεία. Τα δείγματα αναλύθηκαν για σειρά παραμέτρων
στο Χημείο του Τμήματος και στάλθηκαν διπλά δείγματα σε εργαστήριο του εξωτερικού για σκοπούς
συγκρισιμότητας. Έγινε στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων και προκαταρκτικά αποτελέσματα
περιλήφθηκαν στη δεκαοκτάμηνη Έκθεση προς το ERANETMED και στην είκοσι-επτάμηνη Έκθεση
που υποβλήθηκε στο ΙΠΕ. Τον Οκτώβριο του 2018, το Τμήμα έλαβε μέρος στην πρώτη συνάντηση
των Συνεργαζόμενων Φορέων στην Ρώμη, όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος και τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα του προγράμματος.
Στα πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης της επιβαρυμένης περιοχής του Ασκαρέλ, μέτρο
που εμπίπτει στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, έγινε δειγματοληψία και αντίστοιχες αναλύσεις για
πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες στο νερό και στο έδαφος. Αναλύσεις για την εν λόγω
παρακολούθηση έγιναν επίσης και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για σκοπούς συγκρισιμότητας.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Γεωλογικά Ινστιτούτα ξεκίνησε η υλοποίηση
δύο προγραμμάτων της πλατφόρμας Geo-ERA που αφορούν στους υπόγειους υδατικούς πόρους,
το χαρακτηρισμό και προστασία τους: (α) το πρόγραμμα HOVER (Hydrogeological processes and
Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in
groundwater of relevance to human health and the status of dependent ecosystems) και (β) το
πρόγραμμα RESOURCE (Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and PanEuropean Scale).
Τέλος, ξεκίνησε η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ISOMED, που αφορά
εφαρμογή διάφορων τεχνικών περιβαλλοντικών ισοτόπων στην υδρογεωλογία και το οποίο
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Restart 2016-2020, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και άλλα
ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος από τους
γεωκίνδυνους
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών
και του φυσικού περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους είναι η παρακολούθηση της σεισμικότητας,
των κατολισθήσεων και άλλων γεωκινδύνων.
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(α) Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σεισμικότητας
Η σεισμικότητα του ευρύτερου χώρου της Κύπρου παρακολουθείται μέσω σύγχρονου
σεισμολογικού δικτύου, το οποίο σήμερα αποτελείται από δέκα (10) υπαίθριους και δύο (2)
υποθαλάσσιους σεισμολογικούς σταθμούς, καθώς επίσης δύο (2) σεισμολογικά κέντρα. Η
σεισμικότητα καταγράφεται σε συνεχή βάση και γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων
όλων των σεισμών που καταγράφονται.
Το 2018 στο Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος έχουν καταγραφεί συνολικά 1.539 σεισμοί, από
τους οποίους οι 409 ήταν τοπικοί (απόσταση μέχρι και 300 χιλιόμετρα από την κεντρική Κύπρο), οι
269 περιφερειακοί (απόσταση 300 – 1000 χιλιόμετρα από την Κύπρο) και οι 861 μεγάλου μεγέθους
μακρινοί σεισμοί (απόσταση πέραν των 1000 χιλιομέτρων από την Κύπρο). Από τους 409 τοπικούς
σεισμούς, οι έξι (6) έγιναν αισθητοί με μεγέθη από Μ=2,4 ως Μ=4,4. Από αυτούς, οι τέσσερις
ανήκουν στη σεισμική ακολουθία που καταγράφηκε το Δεκέμβριο του 2018, στην περιοχή του Αγίου
Αθανασίου Λεμεσού με πιο σημαντικό το σεισμό της 16ης Δεκεμβρίου 2018, με μέγεθος 3,6. Οι
σεισμοί αυτοί έγιναν έντονα αισθητοί στην ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού λόγω κυρίως του
πολύ επιφανειακού εστιακού βάθους τους. Σημειώνεται, επίσης, πως ο σεισμός της
3ης Δεκεμβρίου 2018 (Μ = 3,7), στην περιοχή της Ανθούπολης της επαρχίας Λευκωσίας,
10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του κέντρου της Λευκωσία, που λόγω του μικρού μεγέθους του, έγινε
ελαφρά αισθητός αλλά λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους του (65 χιλιόμετρα), έγινε αντιληπτός σε
σχετικά μεγάλη περιοχή. Τέλος, η πιο μεγάλη σεισμική τοπική δόνηση σημειώθηκε στις
29 Οκτωβρίου 2018 με τοπικό μέγεθος M = 4,4, με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 40 χιλιόμετρα νότια
του Ζυγιού και εστιακό βάθος πέντε (5) χιλιόμετρα. Ο σεισμός αυτός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις
επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού και Λευκωσίας.
Περαιτέρω, συνεχίστηκε η αναβάθμιση του σεισμολογικού δικτύου με την προμήθεια ενός νέου
σταθμού, ο οποίος θα αποτελεί τον 11 ο χερσαίο σεισμολογικό σταθμό του Τμήματος, καθώς επίσης
με τη δημιουργία και πιλοτική χρήση νέου συστήματος αυτόματης επεξεργασίας σεισμολογικών
δεδομένων και με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Σεισμολογικού Κέντρου
(http://81.4.135.34:8080/). Το νέο σύστημα θα προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα και
διευρυμένη παροχή υπηρεσιών και δεδομένων προς τους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος με την εταιρεία Nanometrics (προμηθεύτρια και
ανάδοχο εταιρεία της συντήρησης του σεισμολογικού δικτύου του Τμήματος) ξεκίνησε ερευνητική
προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση της σχέσης υπολογισμού τοπικού μεγέθους λαμβάνοντας
υπόψη όλες τις διαθέσιμες γεωτεχνικές πληροφορίες για τη θέση του κάθε σεισμολογικού σταθμού.
Συνεχίστηκε και ενισχύθηκε η ανταλλαγή σεισμολογικών δεδομένων με διεθνή και ευρωπαϊκά
σεισμολογικά ινστιτούτα με συνεισφορά σεισμολογικών δεδομένων προς την ευρωπαϊκή βάση
σεισμολογικών δεδομένων (EIDA) για ελεύθερη χρήση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ερευνητική εργασία (σε συνεργασία με το Imperial College του
Λονδίνου) με στόχο τη σεισμική τομογραφική απεικόνιση του φλοιού και ανώτερου μανδύα της
Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του Οφιόλιθου Τροόδους.
Υπήρξαν δράσεις που αφορούν το έργο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής του Συστήματος
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχής της Μεσογείου και του Βόρειου Ατλαντικού
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(NEAMTWS – Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern Atlantic, the
Mediterranean and Connected Seas). Επίσης, καθορίστηκε το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του
Τμήματος και του Οργανισμού της Συνθήκης για την Ολοκληρωτική Κατάργηση των Πυρηνικών
Δοκιμών (CTBTO) για να κηρυχθεί το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τμήματος ως Πρωτότυπη
Συνεργαζόμενη Εθνική Υποδομή (Prototype Cooperating National Facility), η οποία αναμένεται να
τεθεί σε ισχύ εντός του 2019.
Στο πλαίσιο της Μικροζωνικής μελέτης στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου
εγκαταστάθηκε δίκτυο 10 (δέκα) επιταχυνσιογράφων, τα δεδομένα των οποίων θα
χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της εδαφικής επιτάχυνσης των πετρωμάτων της περιοχής και
στην εκτίμηση των επιπτώσεων των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
(β) Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κατολισθήσεων και άλλων γεωκινδύνων
Από το 2012 παρακολουθούνται χώροι με κατολισθήσεις, με ενόργανες μετρήσεις, ειδικότερα σε
περιοχές της επαρχίας Πάφου, όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που οφείλονται από
κατολισθήσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παρακολούθησης
κατολισθήσεων νέες περιοχές, στη Χολέτρια, στην Πενταλιά και στο Πισσούρι. Η παρακολούθηση
διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της κάθε περιοχής,
και επικεντρώνεται σε έντεκα (11) διαφορετικές περιοχές με 23 συνολικά θέσεις παρακολούθησης.
Ξεκίνησε το πρόγραμμα της Μικροζωνικής Μελέτης σε μέρος της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου,
με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης και ζωνοποίηση της περιοχής ανάλογα με τη
σεισμική επικινδυνότητα. Η μελέτη αυτή διεξάγεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και
Αντισεισμικών Κατασκευών. Η συνολική διάρκειά της είναι 16 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Νοέμβριο του 2019, το δε κόστος της θα ανέλθει στις €150.000 περίπου. Ανάλογες μελέτες
έγιναν στο παρελθόν σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κύπρου κα αποτελούν χρήσιμο εργαλείο
για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την ασφαλή δόμηση.
Διερευνήθηκαν οι αστοχίες / αστάθειες πρανών σε διάφορα έργα ή και περιοχές οικιστικής
ανάπτυξης. Οι έρευνες αφορούν κατολισθήσεις ιδιαίτερα στις περιοχές της ορεινής – ημιορεινής
Πάφου και της ορεινής Λεμεσού. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και ερευνήθηκαν και στις
παράκτιες περιοχές του Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας. Έρευνες / μελέτες κατολισθήσεων έγιναν
επίσης για αρκετά τμήματα των πρανών των κύριων οδικών δικτύων της υπαίθρου, σε συνεργασία
με τις αντίστοιχες Επαρχιακές Διοικήσεις και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε
γεωτεχνική έρευνα στο χώρο των θαλασσινών σπηλιών, στην παραλιακή περιοχή της Πέγειας.
Εκπονήθηκαν εξειδικευμένες γεωλογικές / γεωτεχνικές μελέτες με στόχο τον καθορισμό ή
αναθεώρηση των ζωνών γεωλογικής επικινδυνότητας / καταλληλόλητας, με απώτερο σκοπό τον
ορθολογικό σχεδιασμό και την ασφαλή πολεοδομική ανάπτυξη του τόπου. Για το σκοπό αυτό
ετοιμάστηκαν και στάλθηκαν στα συνεργαζόμενα Τμήματα / Γραφεία έκδοσης πολεοδομικών αδειών
και αδειών οικοδομής, οι αντίστοιχοι χάρτες ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας για τις περιοχές των
Δήμων Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Δερύνειας. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιοχών με
χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας ανέρχεται στο 9,65% της έκτασης της Κύπρου.
Εκπονήθηκαν επίσης γεωλογικές / γεωτεχνικές έρευνες, που απαιτούντο για τη σωστή και ασφαλή
θεμελίωση των διαφόρων αναπτυξιακών έργων (τεχνικών κατασκευών) του Κράτους, καθώς και
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μελέτες που αφορούν γεωκίνδυνους, όπως είναι οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις κ.α.. Υπήρξε
επίσης ουσιαστική συμβολή στη διαδικασία για αναθεώρηση / τροποποίηση των ορίων ανάπτυξης
και των πολεοδομικών ζωνών.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ολοκληρώθηκαν οι γεωλογικές / γεωτεχνικές
έρευνες για την κατασκευή φράγματος αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στις κοινότητες Αγ.
Ιωάννη Μαλούντας και Παλιομετόχου και δεξαμενών στο Πισσούρι και στο Πεντάκωμο. Αντίστοιχα,
σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων ολοκληρώθηκαν οι εδαφοτεχνικές έρευνες για το νέο
οδικό δίκτυο της περιοχής Βασιλικού, την επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αθαλάσσα και
τη βελτίωση του δρόμου Ορμήδειας – Ξυλοφάγου. Εκπονήθηκαν επίσης γεωλογικές / γεωτεχνικές
μελέτες αναφορικά με έργα οδοποιίας και γεφυροποιίας σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην
επαρχία Πάφου.
Στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και διαφόρων άλλων αναπτύξεων, έγιναν γεωτεχνικές
έρευνες που αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα έργων, ενώ δόθηκε και μεγάλος αριθμός γνωματεύσεων
για πολεοδομικές άδειες. Ξεχωριστή θέση για το 2018 κατέχουν, οι γεωλογικές / γεωτεχνικές
έρευνες για διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας και του
Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία, καθώς και οι γνωματεύσεις για τα ψηλά κτήρια
στις πόλεις Λεμεσού και Λάρνακας.
Προστασία και
κληρονομιά

αποκατάσταση χώρων

με

σημαντική γεωλογική και

μεταλλευτική

Μετά την ένταξη της περιοχής του Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, κατόπιν
αίτησης που υποβλήθηκε από το Τμήμα, συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για
την προστασία και ανάδειξη του Γεωπάρκου. Έτσι, το 2018 ολοκληρώθηκε η «Γωνιά της
Σεισμολογίας», ο «Χώρος Γεω-εκπαίδευσης» και ο «Μικρόκοσμος Γεωπάρκου Τροόδους» στο
Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, συνεχίστηκε η περαιτέρω βελτίωση της σήμανσης
των γεώτοπων του Γεωπάρκου με πενήντα (50) κατευθυντήριες και έντεκα (11) ενημερωτικές
πινακίδες, καθώς και η μεταγλώττιση σχετικού εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού στην
Ελληνική γλώσσα.
Συνεχίστηκε η παλαιοντολογική ανασκαφή σε περιοχή της Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό τη μελέτη, προστασία, προβολή και
ανάδειξη μίας εκ των πλουσιότερων θέσεων σε απολιθωμένα οστά νάνων ιπποπόταμων
(Phanourios Minor) της Κύπρου. Απώτερος στόχος των ανασκαφών είναι να δοθούν απαντήσεις για
την προέλευση, εξέλιξη και εξαφάνιση των εν λόγω ζώων και ειδικότερα του φαινομένου του
νανισμού τους. Αυτή τη χρονιά, η ταξινόμηση και ο διαχωρισμός των δειγμάτων έγινε από το
Τμήμα. Το Τμήμα προχώρησε σε σύναψη σύμβασης για την κατασκευή σκέπαστρου, η οποία θα
ολοκληρωθεί εντός του 2019.
Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία μεικτών
θειούχων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: (α) συνεχίστηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού
του χώρου του μεταλλείου Αγροκηπιάς με στόχο την ανάδειξή του ως μοναδικού γεω-μορφώματος,
(β) έχει κατασκευαστεί σημείο θέασης (κιόσκι) στο μεταλλείο Μεμί στο Ξυλιάτο, που θα εξυπηρετεί
τους επισκέπτες του μεταλλείου, χωρίς όμως να επηρεάζει πιθανή μελλοντική ανάπτυξη ή
αποκατάσταση του μεταλλείου, (γ) λόγω σχετικής κατολίσθησης στην είσοδο στοάς του μεταλλείου
της Καλαβασού εκπονήθηκε γεωτεχνική μελέτη για την ευστάθεια των υπερκείμενων πετρωμάτων,
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όπου διαφάνηκε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση,
συμπεριλαμβανομένου και του υπερκείμενου δημόσιου δρόμου, (δ) διερευνήθηκε η μεταλλευτική
ανάπτυξη στην κοινότητα Λουβαρά και (ε) ετοιμάστηκε σχέδιο δράσης, το οποίο έχει υποβληθεί
στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε χώρους
εγκαταλελειμμένων μεταλλείων, με κύριες εισηγήσεις την αξιοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων
προηγούμενων εκμεταλλεύσεων με παράλληλη αποκατάσταση των μεταλλείων και την προστασία
και ανάδειξη της μεταλλευτικής μας κληρονομίας.
Συνεχίστηκαν οι εργασίες επαναφοράς του περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου, οι
οποίες διεξάγονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας διατμηματικής Τεχνικής Επιτροπής, και
αφορούσαν: (α) εργασίες προετοιμασίας εδάφους για φύτευση 3,8 εκταρίων και αναδάσωσης και
αναχλόασης έκτασης δύο (2) εκταρίων, (β) ξεκίνησαν οι εργασίες των κατασκευαστικών έργων των
όμβριων υδάτων του κεντρικού κρατήρα του μεταλλείου που έχουν ως στόχο την αποφυγή
δημιουργίας οποιασδήποτε αστάθειας των μπαζών, (γ) προκηρύχτηκε διαγωνισμός της β’ φάσης
των κατασκευαστικών έργων για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων κατάντη του κεντρικού κρατήρα
του μεταλλείου και (δ) έχουν πραγματοποιηθεί τρεις (3) εκστρατείες μεταφοράς και τελικής
απόρριψης αμιαντούχων υλικών στον προκαθορισμένο χώρο του μεταλλείου και έχουν ενταφιαστεί
συνολικά 2.485 m³ αμιαντούχων υλικών.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Εισαγωγή
Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και
Λατομείων όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας. Είναι επίσης σύμβουλος του Κράτους
πάνω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον ορυκτό πλούτο της Χώρας και ενεργεί ως
σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών.
Από τις αρμοδιότητες της, η Υπηρεσία Μεταλλείων, έχει στόχο την ορθολογική ανάπτυξη του
ορυκτού πλούτου της Χώρας μέσα από δραστηριότητες που να ελαχιστοποιούν την επίδραση της
ανάπτυξης αυτής στο περιβάλλον και παρέχουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους
εργαζόμενους στον τομέα όπως και την παροχή άριστης ποιότητας προϊόντων στην αγορά με το
χαμηλότερα δυνατό μεταφορικό κόστος.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η Υπηρεσία Μεταλλείων, είναι οργανωμένη έτσι ώστε να
αντεπεξέρχεται στις πιο κάτω κύριες ενασχολήσεις:
-Την έκδοση Ερευνητικών Αδειών, Προνομίων Λατομείου, Μεταλλευτικών Μισθώσεων και τον
έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης τους.
-Την εξέταση των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις κυριότερες εκμεταλλεύσεις.
-Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα μεταλλεία, λατομεία και συναφείς
εγκαταστάσεις.
-Τον έλεγχο της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης των εκρηκτικών υλών,
πυροτεχνημάτων και πυρομαχικών.
-Την είσπραξη τελών, μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων για τις έρευνες, τις εκμεταλλεύσεις και
τις εκρηκτικές ύλες.
Μεταλλευτική βιομηχανία
Ως γνωστό η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία ήταν δραστηριοποιημένη στην παραγωγή
μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού, σιδηροπυρίτη, χρυσού, χρωμίτη καθώς και ινών
αμιάντου.
Από τη δεκαετία του 1970 η μεταλλευτική βιομηχανία βρίσκεται σε ύφεση, γεγονός που οφείλεται
κυρίως, εκτός από τους γνωστούς λόγους της κατάληψης σημαντικών μεταλλευτικών περιοχών από
τα Τουρκικά στρατεύματα και της εξάντλησης των μεγάλων και πλούσιων κοιτασμάτων της Χώρας,
στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής χωρίς ανάλογη αύξηση στις διεθνείς τιμές
πώλησης τους. Κατά το 2018 η τιμή του χαλκού κατά μέσο όρο ήταν περί τα US$ 6.100 ανά τόνο
και του χρυσού US$ 1.230 ανά oz.
Η μοναδική μεταλλευτική δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι το μεταλλείο χαλκού
της Σκουριώτισσας στην επαρχία Λευκωσίας, που άρχισε ξανά τη λειτουργία του στα μέσα του 1996
με την παραγωγή καθόδων μεταλλικού χαλκού (99,999%), εφαρμόζοντας την μέθοδο της εκχύλισης
– εξαγωγής με οργανικό διαλύτη – ηλεκτρανάκτησης (Leaching - SX - EW). Η δραστηριότητα αυτή
άνοιξε τις προοπτικές για την εκμετάλλευση με την εν λόγω μέθοδο των φτωχών χαλκούχων
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κυπριακών κοιτασμάτων. Η διεύθυνση του μεταλλείου Σκουριώτισσας, που έχει επεκτείνει τις
ερευνητικές της εργασίες στη ευρύτερη περιοχή, στοχεύει στην εκμετάλλευση του γειτονικού
παλαιού μεταλλείου στο τοπωνύμιο Απλίκι (κοινοτικά όρια Καλοπαναγιώτη επαρχίας Λευκωσίας)
και του γνωστού κοιτάσματος με την επωνυμία Δυτικό Απλίκι, όπου άρχισε εντός του 2015
προκαταρκτικές εργασίες για την εκμετάλλευση τους. Περαιτέρω η διεύθυνση του εν λόγω
μεταλλείου έχει ολοκληρώσει σχετική μελέτη για την παραγωγή χρυσού-αργύρου με τη μέθοδο της
κυάνωσης (εκχύλιση σωρών/ απορρόφηση – εκρόφηση με ενεργό άθρακα/ ηλεκτανάκτηση) από τα
έτοιμα εξορυγμένα χρυσοφόρα αποθέματα του μεταλλείου και προς τούτο εγκατέστησε σχετική
μεταλλουργική μονάδα επεξεργασίας που λειτούργησε περί τα μέσα του 2017 και παράγει κράμα
χρυσού και αργύρου το οποίο εξάγεται από την χώρα. Αναμένεται ότι στην μονάδα αυτή θα είναι
δυνατό να τύχουν επεξεργασίας και άλλα χρυσοφόρα μεταλλεύματα από όλη την Κύπρο (Μαθιάτη,
Σια, Καπέδες, Αγγλισίδες, Λεύκαρα). Προς το τέλος του έτους άρχισε η μεταφορά στην εν λόγω
μονάδα κυανιούχων εξορυκτικών απόβλητων που παράχθηκαν στο Μιτσερό τις δεκαετίες 19301940. Εκεί υφίστανται διαδικασία αποτοξικοποίησης αφού πρώτα απαλειφθούν τα υπολείμματα
χρυσού και αργύρου της παλαιάς επεξεργασίας.
Όσο αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες για μέταλλα, επιδείχθηκε ενδιαφέρον για χρυσό και
χαλκό το οποίο έχει αυξητική τάση. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ περί τις 42 άδειες επισκόπησης για
μεταλλεύματα χρυσού, χαλκού και γενικότερα μικτών θειούχων που καλύπτουν όλη την ελεύθερη
Κύπρο σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 33
αιτήσεις εκ των οποίων οι 7 έχουν εγκριθεί.
Λατομική βιομηχανία
Η χώρα θεωρείται αυτάρκης σε αποθέματα λατομικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
εφόσον δοθούν οι απαραίτητες άδειες εκμετάλλευσης, ως πρώτες ύλες σε οικοδομές, δρόμους,
υδατοφράκτες, μαρίνες, λιμάνια, και άλλα κατασκευαστικά έργα.
Σε αντίθεση με τη μεταλλευτική βιομηχανία, η λατομική βιομηχανία είναι έντονα δραστηριοποιημένη
παρόλο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ζήτηση των λατομικών υλικών έχει μειωθεί σημαντικά σε
σχέση με το 2008. Υπάρχουν παγκύπρια περίπου 136 λατομεία που παράγουν διάφορα
πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων 24 βρίσκονται στο τελικό στάδιο
αποκατάστασης του χώρου των λατομικών εργασιών.
Για επιτόπια χρήση παράγονται:
- Χαβάρες και χαβαροχάλικα για επιχωματώσεις και υποθεμελιώσεις οδικών έργων.
- Αδρανή υλικά κυρίως από ασβεστόλιθο και διαβάση για τις ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας
και των άλλων κατασκευών (δρόμοι κλπ).
- Μαργαϊκός ασβεστόλιθος, άργιλος και γύψος ως πρώτη ύλη για τη τροφοδότηση της
τσιμεντοβιομηχανίας της Χώρας.
- Ασβεστόλιθος για παραγωγή ασβέστη.
- ´Aργιλος για ικανοποίηση των αναγκών των τουβλοποιίων.
- Γύψος για παραγωγή επιχρισμάτων.
- Ασβεστιτικός ψαμμίτης για παραγωγή οικοδομικής πέτρας και πέτρας επενδύσεως κτιρίων, όπως
και ογκόλιθων για την ικανοποίηση των αναγκών των θαλασσίων έργων.
Εκτός από τις εξαγωγές τσιμέντου και οικοδομικής πέτρας, οι κυριότερες εξαγωγές λατομικών
υλικών εστιάζονται:
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σε μπεντονίτη (ενεργοποιημένο ή μη) που εξάγεται κυρίως υπό μορφή διαβαθμισμένου
προϊόντος για οικιακή χρήση (cat- litter),
- σε διαβαθμισμένο γύψο για ικανοποίηση αναγκών παραγωγής γυψοσανίδων, τσιμέντων και
επιχρισμάτων,
- σε αλεσμένες ούμπρες και ώχρες για παραγωγή βαφών.
Το πρόβλημα της καθυστέρησης της ανανέωσης των αδειών εκμετάλλευσης, έχει λυθεί με την
εφαρμογή της εγκυκλίου αρ. 4/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών και έτσι σήμερα όλες οι άδειες
των μεταλλείων και λατομείων πλην μεμονωμένων περιπτώσεων, βρίσκονται σε ισχύ.
Όσον αφορά τις άδειες επισκόπησης για λατομικά υλικά, εξακολουθεί το ενδιαφέρον για διερεύνηση
διαφόρων πετρωμάτων και βιομηχανικών ορυκτών. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ περί τις 19 άδειες,
ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 6 αιτήσεις εκ των οποίων οι 6 έχουν εγκριθεί.
Το 2011 η Υπηρεσία ανάθεσε με τη διαδικασία των προσφορών την Εκπόνηση Λεπτομερούς
Μελέτης για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής Ζώνης στο Δάσος Πάφου. Η εκπόνηση της μελέτης
ολοκληρώθηκε εντός του 2013 και η αξιολόγηση της από το Τμήμα Περιβάλλοντος κατέδειξε ότι οι
προτεινόμενες περιοχές θα υποστούν επιζήμιες μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
έτσι θα πρέπει να αναζητηθούν νέες.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης όπως και του
ιδιωτικού τομέα για τον προσδιορισμό ασβεστολιθικών σχηματισμών κατάλληλων για χρήση στα
θαλάσσια έργα της επαρχίας Πάφου, έχουν υποβληθεί σχετικές πολεοδομικές αιτήσεις για την
εξέταση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων που προσδιορίστηκαν. Η προσδιορισθείσα περιοχή
βρίσκεται στην Ανδρολίκου, πλησίον της περιοχής «Φύση 2000 του δορυφόρου του Ακάμα».
Αναμένεται ότι η περιοχή αυτή θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα ως
περιοχή για λατόμευση.
Μελέτες – Περιβάλλον – Πολιτική - Νομοθεσία
Από το 1990 καθιερώθηκε ο θεσμός εκπόνησης Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις
κυριότερες εκμεταλλεύσεις. Τον Ιούλιο του 2009, ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το
νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και
εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/21/ΕΚ. Την αρμοδιότητα εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Μεταλλείων εφαρμόζει τις νέες
τροποποιήσεις των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών που ψηφίστηκαν κατά την ίδια
περίοδο και αφορούν την παρουσίαση και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών
Μελετών έτσι ώστε αυτές να συνάδουν με το περιεχόμενο της νέας εναρμονιστικής νομοθεσίας. Οι
μελέτες αυτές επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια και αφορούν όλες τις εκμεταλλεύσεις. Επίσης με
τους εν λόγω Κανονισμούς καθιερώθηκε η μελέτη και επίβλεψη των ερευνητικών εργασιών από
Γεωλόγους και των λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών από Μηχανικούς Μεταλλείων.
Κατά την διάρκεια του 2018, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και το Τμήμα
Δασών συνεχίστηκαν εργασίες στο εγκαταλειμμένο επιφανειακό μεταλλείο Αγροκηπιάς της
επαρχίας Λευκωσίας, με σκοπό τη διευθέτηση των όμβριων με τρόπο που να αποτρέπεται η
όχληση της κοινότητας από ροές μπάζων από τα τις αποθέσεις του μεταλλείου και τη χλόαση τους.
Επίσης σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας συντηρήθηκαν οι χωμάτινοι δρόμοι
που επηρεάστηκαν από το μεταλλείο Μεμί παρά το Ξυλιάτο.
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Κατά το 2018 δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε τροποποίηση του περί Ρύθμισης Μεταλλείων
και Λατομείων Νόμου και των σχετικών Κανονισμών, όμως μελετήθηκαν και εξακολουθούν να
μελετούνται τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει
κυρίως την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου.
Ασφάλεια και υγεία
´Eνα σημαντικό μέρος των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας είναι η επιθεώρηση των
μεταλλείων και των λατομείων για την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών. Με βάση ειδικούς Κανονισμούς οι εργαζόμενοι εξετάζονται κάθε δύο χρόνια από το
Ιατρικό Συμβούλιο Πνευμοκονίασης για παρακολούθηση της υγείας τους. Οι εν λόγω διαδικασία
αναμένεται ότι θα αντικατασταθεί με άλλη πιο σύγχρονη, ενταγμένη στην ευρύτερη περί Ασφάλειας
και Υγείας νομοθεσία. Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεργάζεται άριστα με το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα μεταλλεία και
λατομεία.
Εκρηκτικές ύλες
Όπως είναι γνωστό, σε αρκετές περιπτώσεις, για την εξόρυξη μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών
είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων εκτός
από Επιθεωρητής Μεταλλείων είναι ταυτόχρονα και Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών.
Στα πλαίσια των καθηκόντων του και μετά από σχετική εξέταση, παραχωρεί σε κατάλληλα και ικανά
πρόσωπα σχετικό Πιστοποιητικό Ικανότητας χρήσης εκρηκτικών υλών, το οποίο πρέπει να
ανανεώνεται κάθε χρόνο. Κατά την διάρκεια του 2018 υπήρχαν 124 κάτοχοι Πιστοποιητικού
Ικανότητας για χρήση εκρηκτικών υλών και πυροτεχνημάτων υψηλής εκρηκτικότητας. Κατά τη
διάρκεια του 2018 παραχωρήθηκε αριθμός αδειών για εκρηκτικές ύλες, όπως φαίνονται στον πιο
κάτω πίνακα:
Πίνακας Αδειών Εκρηκτικών Υλών για το 2018

Άδεια

Εισαγωγή

Εξαγωγή

και ενδοκοινοτική
μεταφορά

και ενδοκοινοτική

Κατα-

Αποθή-

Πώ-

Χρή-

σκευή

κευση

ληση ση

Μεταφορά
εντός
Κύπρου

μεταφορά

Πυρομαχικά

15

3

11

137

125

__

Πυροτεχνήματα

23

__

__

18

18

547
131

Εκρηκτικές Ύλες

Πρώτες Ύλες

18

8

4

__
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2

11

4

44

__

__

__

__

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία της Δημοκρατίας που αφορά τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και
τα είδη πυροτεχνίας, είναι εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα είδη πυροτεχνίας και τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης
αναδιατυπώθηκε με τις οδηγίες 2013/29/ΕΕ και 2014/28/ΕΕ οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο εθνικό
δίκαιο.
Κυπριακά πρότυπα αδρανών υλικών για σκυρόδερμα, επιχρίσματα και οδοποιία
Από την 1/5/2004 η αρμοδιότητα του ελέγχου των προϊόντων δομικών κατασκευών
αναλήφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση την περί των Βασικών Απαιτήσεων
Νομοθεσία που θέλει τα εν λόγω προϊόντα, όταν διατίθενται στην αγορά, να πληρούν τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και προς τούτο να φέρουν τη
σήμανση συμμόρφωσης “CE”. Η εν λόγω νομοθεσία είναι, εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Υπηρεσία συμμετέχει στη Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της
εναρμονισμένης νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα των δομικών υλικών, που αποτελεί
συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια αυτά η Υπηρεσία Μεταλλείων και
το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εξουσιοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών να
διεξάγουν δειγματοληψίες των αδρανών υλικών που παράγονται από τις λατομικές
σκυροθραυστικές μονάδες, με στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας τους. Επίσης η Υπηρεσία
Μεταλλείων, εξακολουθεί να προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής Προτύπων για τα Αμμοχάλικα του
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS ΤΕ–02), η οποία επιλαμβάνεται προβλημάτων που
προκύπτουν από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ12620 (αδρανή υλικά
σκυροδέματος), ΕΝ 13139 (αδρανή υλικά επιχρισμάτων), ΕΝ13043 (αδρανή υλικά ασφαλτικών
μειγμάτων) και ΕΝ13242 (αδρανή υλικά ασύνδετων και υδραυλικά συνδεμένων υλικών για χρήση σε
έργα πολιτικής μηχανικής και κατασκευής δρόμων).
Παραγωγή και εξαγωγές μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών
Το 2015 η παραγωγή των αδρανών υλικών παρουσίασε την μικρότερη τιμή των τελευταίων δέκα
ετών τουλάχιστον, ενώ κατά το 2016 παρουσίασε αύξηση περίπου 30% όπως και η επιτόπια
διάθεση τσιμέντου, γεγονός που συνεχίστηκε και το 2018. Τούτο οφείλεται κυρίως στη ανάκαμψη
της αγοράς ακινήτων όπως και στην κατασκευή νέων έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
τσιμεντοβιομηχανία συνεχίζει να έχει σημαντικές εξαγωγές κλίνκερ και τσιμέντου προς τις χώρες
της Μέσης Ανατολής.
Τα έσοδα της Υπηρεσίας για το έτος 2018 ανέρχονται στα €5.897.692. Ποσό €3.327.321
παραχωρήθηκε στις Κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις μεταλλευτικές και
λατομικές εργασίες, με σκοπό την εκτέλεση των δικών τους αναπτυξιακών έργων.
Ποσό €2.570.371 κατατέθηκε στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας και αναλύεται ως ακολούθως:
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-

Τέλη άδειών εκρηκτικών υλών (0110100228)

€

210.020

-

Μισθώματα ερευνητικών αδειών (0110100226)

€

110.285

-

Μισθώματα και ενοίκια μεταλλευτικών μισθώσεων
και προνομίων λατομείου (0110100502)

€

871.965

Μισθώματα προστασίας φυσικού περιβάλλοντος
(0110100827)

€

170.713

-

Δικαιώματα μεταλλευμάτων (60%) (0110100506)

€

42.561

-

Δικαιώματα λατομικών υλικών (25%) (0110100508)

€ 1.099.649

-

Χρηματικές ποινές (0110100577)

€

686

-

Τέλη αιτήσεων και άλλα έσοδα (0110100688 και

€

64.492

-

689)
Τα συνολικά έσοδα της χώρας από εξαγωγές λατομικών υλικών και μετάλλων ήταν για το 2018
περίπου €19.782.798 (μη συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών τσιμέντου και κλίνκερ)
συγκρινόμενα με του 2017 που ήταν €20.528.769.
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι η Αρμόδια Αρχή για θέματα που αφορούν τον καιρό και το κλίμα
στην περιοχή της Κύπρου. Αποστολή του είναι η συλλογή και παροχή πληροφοριών, σχετικών με
τον καιρό και το κλίμα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της
χώρας, με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και την προστασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Τμήμα διαθέτει δικά του
μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού καθώς επίσης και Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών, το
οποίο αποτελείται από 50 Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.), 78 συμβατικούς
Βροχομετρικούς σταθμούς, 14 συμβατικούς Κλιματολογικούς και 3 Συνοπτικούς σταθμούς,
στελεχωμένους με παρατηρητές του Τμήματος, στον ένα από τους οποίους εκτελούνται και
παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας με καθημερινές ραδιοβολίσεις. Οι μετρήσεις των Α.Μ.Σ.
συλλέγονται τηλεμετρικά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του
Τμήματος.
Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ - World
Meteorological Organization - WMO), του Δικτύου των Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των
Χωρών της Ευρώπης EIG ΕUMETNET και μέλος του Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Οργανισμού
Οικονομικού Ενδιαφέροντος EIG ECOMET. Συμμετέχει επίσης στις δραστηριότητες της
πρωτοβουλίας διάσωσης κλιματικών δεδομένων MEDARE, που τελεί υπό την αιγίδα του ΠΜΟ.
Συνεργάζεται στενά με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΜΥ) και με διάφορα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως το Κυπριακό Ινστιτούτο (Cyprus Institute), το ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι επίσης συνδεδεμένο με το Παγκόσμιο
Σύστημα Πληροφοριών του ΠΜΟ(WIS).
Το Τμήμα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για όλες τις δραστηριότητες του και
επιθεωρείται κάθε χρόνο από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.
Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι ο ορισμένος από την Κυπριακή Δημοκρατία πάροχος Υπηρεσιών
προς την Αεροναυτιλία και έχει πιστοποιηθεί για αυτές τις υπηρεσίες από την Εθνική Εποπτική
Αρχή.
Έχουν υπογραφεί Μνημόνια Συναντίληψης με το Κυπριακό Ινστιτούτο, με το Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), τη Μετεωρολογική
Υπηρεσία του Ισραήλ (κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου) και την
Υδρομετεωρολογική Υπηρεσία της Σερβίας.
Οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 Λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών για τη συλλογή
των απαραίτητων μετεωρολογικών πληροφοριών και δεδομένων.
 Ποιοτικός έλεγχος των μετεωρολογικών δεδομένων και αποθήκευσή τους σε Βάσεις Δεδομένων.
 Έκδοση Γενικών Δελτίων Πρόγνωσης Καιρού για την Κύπρο, τα οποία αποστέλλονται στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και σε σύστημα
τηλεπληροφόρισης. Εξειδικευμένες προγνώσεις παρέχονται απευθείας, στους ενδιαφερόμενους
 Έκδοση Ειδικών Δελτίων Καιρού και Προειδοποιήσεων για την αεροναυτιλία και ναυσιπλοΐα.
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 Δημοσίευση Εκθέσεων και Μελετών για τον καιρό και το κλίμα της Κύπρου.
 Συστηματική παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο.
 Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των
διαφόρων τομέων της οικονομίας όπως π.χ. τη γεωργία, την αλιεία, τις δραστηριότητες στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), την ανάπτυξη και διαχείριση των υδατικών πόρων, τον
τουρισμό, τη βιομηχανία, τις κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το περιβάλλον.
 Συντήρηση και ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου πληροφορικών δεδομένων και βάσεων
δεδομένων. Αύξηση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας των συστημάτων πληροφορικών
δεδομένων και διαδικτύου.
 Ουσιαστική εμπλοκή σε διεθνείς οργανισμούς.
Εκτός από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία, το Τμήμα Μετεωρολογίας διατηρεί
Μετεωρολογικά Γραφεία στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν Συνοπτικοί
Μετεωρολογικοί Σταθμοί και στα οποία τα μέλη του προσωπικού εργάζονται με το σύστημα
βάρδιας, σε 24ώρη βάση, καθώς επίσης Γραφεία στην Αθαλάσσα, όπου διεξάγονται παρατηρήσεις
στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Στο Μετεωρολογικό γραφείο του Αεροδρομίου Λάρνακας στεγάζεται και
λειτουργεί και η Μονάδα Πρόγνωσης Καιρού.
Για την υλοποίηση των στόχων του, το Τμήμα χωρίζεται οργανωτικά σε τέσσερεις Τομείς:
Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας.
Ο Τομέας είναι αρμόδιος για τη συλλογή, τον ποιοτικό έλεγχο των στοιχείων, τη ψηφιοποίηση τους
και την αποθήκευσή τους σε Βάσεις Δεδομένων. Επίσης, ο Τομέας επεξεργάζεται τα μετεωρολογικά
στοιχεία και ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες για τον καιρό και το κλίμα και είναι αρμόδιος για την
παροχή πληροφοριών προς το κοινό και άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς. Παράλληλα, η
συστηματική παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο αποτελεί μια βασική εργασία του
Τομέα της Κλιματολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη στατιστική επεξεργασία των κλιματικών
δεδομένων που συλλέγει ο Τομέας και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης
με τα αντίστοιχα των χωρών που βρίσκονται στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των
ιστορικών κλιματικών δεδομένων της Κύπρου. Επιπρόσθετα, ο Τομέας διαθέτει σύστημα
γεωγραφικών πληροφοριών για την ετοιμασία κλιματικών χαρτών (Σύστημα Γεωπληροφορικής
ARCGIS).
Δραστηριότητες:








Βάσεις Μετεωρολογικών Δεδομένων και Ποιοτικός Έλεγχος.
Γενική Κλιματολογία και Υδρομετεωρολογία.
Αγρομετεωρολογία.
Μελέτες και έρευνες για τον καιρό και το κλίμα της Κύπρου.
Εποχικά και κλιματικά προγνωστικά μοντέλα.
Κλιματική αλλαγή
Παροχή κλιματολογικών δεδομένων και υπηρεσιών προς το κοινό.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους προσφέρθηκαν πληροφορίες και συμβουλές από τον Τομέα
Κλιματολογίας ήταν: η γεωργία, οι υδάτινοι πόροι, το εμπόριο και η βιομηχανία, οι τεχνικές μελέτες
και οι κατασκευές, οι οδικές μεταφορές, ο τουρισμός, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι
περιβαλλοντικές μελέτες, η ασφαλιστική βιομηχανία, η εκπαίδευση και ο τομέας της δικαιοσύνης.
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Από τον Νοέμβριο του 2018 ο Τομέας ξεκίνησε τον ημερήσιο ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων των
Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Τμήματος, ακολουθώντας παγκόσμιες επιστημονικές
πρακτικές και μεθόδους που συστήνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός.
Ο Τομέας ολοκλήρωσε την διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων των Συμβατικών Κλιματολογικών
Σταθμών στη νέα ενιαία Βάση Δεδομένων (MRS) που σχεδιάστηκε για το Τμήμα.
Ο Τομέας παρείχε μαρτυρία εκ μέρους του Τμήματος σε Δικαστικές Συνεδριάσεις, που αφορούσαν
θέματα σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ο Τομέας εξέδωσε Μηνιαίες Εκθέσεις Καιρού, Ετήσιες Εκθέσεις Καιρικών Συνθηκών και Δελτία για
αστρονομικά δεδομένα.
Το Μάιο του 2018 ο Τομέας πραγματοποίησε εσωτερικούς ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τον Τομέα της Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας.
Ο Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας, ως ο αρμόδιος Τομέας για την διαχείριση
των θεμάτων που αφορούν τη Δημοσιότητα του Τμήματος, εκπλήρωσε και κατά το 2018 όλες τις
υποχρεώσεις του που αφορούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ενημερώσεις καθώς επίσης και
συγγραφή άρθρων στο περιοδικό “Αγρότης”.
Ο Τομέας εξακολουθεί να οργανώνει και να εμπλουτίζει τη Βάση Δεδομένων που αφορά έντονα
καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην περιοχή της Κύπρου και επηρεάζουν σοβαρά τις
ανθρώπινες δραστηριότητες και προκαλούν ζημιές.
Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας.
Είναι ο αρμόδιος Τομέας για τις αεροναυτικές και συνοπτικές παρατηρήσεις καιρού επιφάνειας και
ανώτερης ατμόσφαιρας και λειτουργεί ως κέντρο έκδοσης προγνώσεων καιρού και παροχής
υπηρεσιών για την πολιτική αεροπορία, τη ναυτιλία, την αλιεία, τη γεωργία, τον τουρισμό κτλ. Η
ασφάλεια των πτήσεων από και προς τα αερ. Λάρνακας και Πάφου καθώς και των υπερπτήσεων
στην περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia F.I.R) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον
Τομέα και κατ’ επέκταση για το ΤΜ, γι’ αυτό και ελέγχεται από την Εθνική Εποπτική Αρχή.
Δραστηριότητες:








Προγνώσεις καιρού και Προειδοποιήσεις
Συνοπτική Μετεωρολογία.
Αεροναυτική Μετεωρολογία
Ναυτική Μετεωρολογία
Ραδιοβόλιση και παρατήρηση ανώτερης ατμόσφαιρας
Μετεωρολογικές τηλεπικοινωνίες
Εκπαιδευτική μονάδα

Ο Τομέας παρέσχε απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στην αεροναυτιλία, στη ναυτιλία, στη γεωργία,
σε οικονομικούς παράγοντες του τόπου και στο ευρύ κοινό. Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού
παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της υπηρεσίας
τηλεπληροφόρισης και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα οποία διαβιβάζονται τα δελτία
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προγνώσεων. Εξειδικευμένες προγνώσεις αριθμητικού μοντέλου προσφέρονται σε κρίσιμες
υπηρεσίες του κράτους ενώ υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους προγνώστες καιρού.
Παραθέτονται οι σημαντικότερες εργασίες του Τομέα για το 2018:
Ο Τομέας συμμετείχε στη διεξαγωγή του Warning Monitoring στις 7-8 Φεβρουαρίου 2018 για την
περιοχή της Ευρώπης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων/λαθών στην έκδοση και
αποστολής των δελτίων αυτών που αφορούν επικίνδυνα για την αεροναυτιλία φαινόμενα όπως είναι
π.χ. η ηφαιστειακή τέφρα, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυρές αναταράξεις κτλ.
Στο αεροδρόμιο Λάρνακας έγινε εγκατάσταση νέου συστήματος μέτρησης βάσης νεφών,
Ceilometer, ενώ στο αεροδρόμιο Πάφου έγινε εγκατάσταση νέου συστήματος αισθητήρων ανέμου.
Ο Τομέας επιθεωρήθηκε με επιτυχία από την Εθνική Εποπτική Αρχή, στις 24 Οκτωβρίου 2018.
Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης.
Ο Τομέας είναι αρμόδιος για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του δικτύου μετεωρολογικών
σταθμών και επίσης έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και συντήρηση όλων των μετεωρολογικών
οργάνων του ΤΜ. Για τον σκοπό αυτό, ο Τομέας προβαίνει στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για
προμήθειες υλικών και αγορά υπηρεσιών. Επίσης ο Τομέας τηρεί τις αποθήκες και διαχειρίζεται τα
μηχανοκίνητα οχήματα του Τμήματος.
Δραστηριότητες:






Μετεωρολογικοί Σταθμοί και όργανα
Συντήρηση και βαθμονόμηση μετεωρολογικών οργάνων και εξοπλισμού
Δημόσιες συμβάσεις
Προμήθειες και αποθήκες
Μηχανοκίνητα μέσα

Το 2018 ολοκληρώθηκαν 13 διαγωνισμοί οι οποίοι αφορούσαν την προμήθεια μετεωρολογικών
οργάνων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για τους μετεωρολογικούς σταθμούς καθώς και
την αγορά υπηρεσιών.
Δύο από τους πιο πάνω διαγωνισμούς αφορούσαν τη συντήρηση και αναβάθμιση του αυτόματου
συστήματος μετεωρολογικής παρατήρησης AWOS στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, το οποίο
είναι σημαντικό σύστημα για την ασφάλεια των πτήσεων. Συγκεκριμένα, υπογράφθηκε σύμβαση
για την συντήρηση του συστήματος και σύμβαση για την αντικατάσταση κάποιων μετεωρολογικών
οργάνων του συστήματος με καινούργια.
Η συντήρηση του Δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών έγινε μέσω του προγράμματος
περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και με έκτακτες επισκέψεις στους σταθμούς για
αντιμετώπιση βλαβών. Ο Τομέας συνέχισε τη συνεργασία του με δεκάδες εθελοντές παρατηρητές,
οι οποίοι εκτελούν παρατηρήσεις με συμβατικά όργανα και διαβιβάζουν τις μετρήσεις τους στο
Τμήμα.
Τομέας Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ο Τομέας χειρίζεται τα θέματα που αφορούν το δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΤΜ καθώς
και τα αντίστοιχα συστήματα τηλεπικοινωνιών.
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Δραστηριότητες:








Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Αυτοματισμών Γραφείου
Διαχείριση Δικτύου και Διαδικτύου - Ασφάλεια
Αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης - έρευνα και επαλήθευση
Ανάπτυξη και συντήρηση Βάσης Δεδομένων
Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού - Ποιοτικός Έλεγχος
Διαχείριση εφαρμογών – προγραμμάτων
Γενικές υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από το Τμήμα Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονομικών

Κατά το έτος 2018, ολοκληρώθηκε η μεταφορά όλων των υπολογιστικών συστημάτων στο νέο
Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μετεωρολογικών Δεδομένων (ΚΗΥΜΔ) που δημιουργήθηκε
από τον Τομέα στις εγκαταστάσεις του σταθμού Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας. Το κέντρο διαθέτει
κατάλληλο σύστημα κλιματισμού, σύστημα συναγερμού, κλειστό σύστημα παρακολούθησης,
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης ενώ υποστηρίζεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος (UPS) με δυναμικότητα 60kVA. Το σύστημα UPS με τη σειρά του υποστηρίζεται από
σύγχρονη ηλεκτρογεννήτρια δυναμικότητας 80kVA. Αυτή την στιγμή το κέντρο φιλοξενεί 29
διακομιστές.
Με την ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου, ολοκληρώθηκε και το Κέντρο Τηλεπικοινωνιών το οποίο
στεγάζεται σε διπλανό δωμάτιο και επίσης υποστηρίζεται από σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης,
UPS και ηλεκτρογεννήτρια.
Παράλληλα με τη μεταφορά των υπολογιστικών συστημάτων στο νέο ΚΗΥΜΔ, έγινε σημαντική
αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής των συστημάτων που εξυπηρετούν τον κυβερνητικό
κόμβο διαδικτύου σε συνεργασία με το Τμ. Υπηρεσιών Πληροφορικής. Συγκεκριμένα,
εγκαταστάθηκαν οπτικές ίνες για σύνδεση του κέντρου με την αντίστοιχη υποδομή στη CYTA όπου
καταλήγουν οι αντίστοιχες γραμμές από τα επαρχιακά γραφεία, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο
επιτυγχάνεται με ασύρματη σύνδεση που συνδέει το κέντρο απευθείας με τον παροχέα (PrimeTel).
Με σκοπό την ασφαλή διαφύλαξη των δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων του ΤΜ, ο Τομέας
προχώρησε στην αγορά 5 αδειών χρήσης του λογισμικού SpiderOak ONE Backup. Το λογισμικό
αυτό έχει ήδη εγκατασταθεί σε αριθμό διακομιστών και προσωπικών Η/Υ του ΤΜ και «ανεβάζει»
επιλεγμένα αρχεία/δεδομένα/φακέλους σε διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης, από όπου τα δεδομένα
είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, π.χ στην περίπτωση προβλήματος στην υποδομή του Τμήματος,
καταστροφή εγκαταστάσεων κτλ. Τονίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που φυλάγονται διαδικτυακά
κρυπτογραφούνται εκ των προτέρων (AES-256 bit encryption) και επομένως εμποδίζεται η μήεξουσιοδοτημένη πρόσβαση από οποιονδήποτε. Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση
γίνονται τοπικά (δηλ. στα συστήματα του ΤΜ) και όχι στο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης.
Ο Τομέας προχώρησε στην αγορά 30 αδειών χρήσης του λογισμικού F-Secure Protection Service
for Business, με διάρκεια τριετίας. Το λογισμικό αυτό έχει εγκατασταθεί σε Η/Υ και διακομιστές του
ΤΜ και παρέχει σε πραγματικό χρόνο προστασία από ιούς και άλλες απειλές.
Σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) της Ελλάδας, ο Τομέας προχώρησε
στην αναβάθμιση της σύνδεσης του μετεωρολογικού γραφείου αεροδρομίου Λάρνακας με την ΕΜΥ,
χρησιμοποιώντας σύνδεση IPVPN/MPLS. Για τον σκοπό αυτό, αγοράστηκε δρομολογητής Cisco
1921, η παραμετροποίηση του οποίου έγινε σε συνεργασία με την ΕΜΥ.
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Η πλατφόρμα ανάκτησης, ανάλυσης και παρουσίασης μετεωρολογικών και κλιματολογικών
δεδομένων MRS που έχει αναπτυχθεί από το προσωπικό του Τομέα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.
Το MRS αποτελεί τώρα το βασικό εργαλείο τόσο του Τομέα Κλιματολογίας όσο και του Τομέα
Τεχνικής Υποστήριξης, αφού μέσω της πλατφόρμας αυτής έχει μηχανογραφηθεί ο Τομέας Τεχνικής
Υποστήριξης, με το MRS να περιλαμβάνει όλα τα μετα-δεδομένα που αφορούν το δίκτυο
αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών (ΑΜΣ), τα δεδομένα από τις τακτικές και έκτακτες επισκέψεις
τεχνικού προσωπικού σε ΑΜΣ, πληροφορίες για όλα τα μετεωρολογικά όργανα/έλεγχος στοκ και
πολλά άλλα.
Σε συνεργασία με την εταιρεία Marathon Data Systems, ο Τομέας έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση
του λογισμικού ArcGIS στην τελευταία του έκδοση (10.6). Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται κυρίως
από το προσωπικό του Τομέα Κλιματολογίας.
Σε συνεργασία με την εταιρεία Vaisala, ο Τομέας πραγματοποίησε αναβάθμιση του λογισμικού
ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων ραδιοβόλισης του συστήματος Vaisala MW-41.
Εκπαιδεύσεις/Διαλέξεις/Σεμινάρια/Άρθρα
Το Τμήμα Μετεωρολογίας προσέφερε εκπαιδεύσεις και σεμινάρια σε Τμήματα και Οργανισμούς των
οποίων η εργασία επιτυγχάνεται και με τη χρήση των μετεωρολογικών προϊόντων. Εντός του 2018
έχουν γίνει εκπαιδεύσεις/διαλέξεις/σεμινάρια στις ακόλουθες υπηρεσίες/οργανισμούς: ΚΣΕΔ
(Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης), Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, Εθνοφρουρά,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Πολιτική Άμυνα και Πυροσβεστική Υπηρεσία. Λειτουργοί του Τμήματος
έδωσαν επίσης διαλέξεις σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων και παρουσίασαν εργασίες σε
επιστημονικά συνέδρια. Τέλος, Λειτουργοί του Τμήματος μετείχαν σε διάφορα ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά προγράμματα και δημοσίευσαν άρθρα στο περιοδικό “Αγρότης” του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Τον Σεπτέμβριο του 2018 το Τμήμα επιθεωρήθηκε με επιτυχία από την Κυπριακή Εταιρεία
Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, με βάση το πρότυπο CYS EN
ISO 9001:2015.
Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
Τον Μάρτιο του 2018 το Τμήμα οργάνωσε στα γραφεία του στην Αθαλάσσα εκδήλωση για να
εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Θέμα εορτασμού για το 2018 ήταν : “Καιρός και
Κλίμα: Εγρήγορση, Επαγρύπνηση ”.

Καιρικές συνθήκες κατά το 2018
Η μέση βροχόπτωση για την περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία για
την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018 ήταν περίπου 599mm ή 119% της κανονικής (19611990). Βροχόπτωση πάνω από την κανονική σημειώθηκε τον Ιανουάριο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον
Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες η βροχόπτωση ήταν πιο
κάτω από την κανονική. Εξαιρετικά ξηροί μήνες ήταν ο Μάρτιος , ο Απρίλιος, ο Ιούλιος και ο
Αύγουστος.
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Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα ήταν πιο πάνω από την κανονική. Θετική απόκλιση από την
κανονική θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2.0°C σημειώθηκε την περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος 2018.
Τους υπόλοιπους μήνες οι αποκλίσεις από την κανονική θερμοκρασία ήταν μικρότερες. Συνθήκες
καύσωνα (μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία πάνω από 40°C) επεκράτησαν κατά την περίοδο 8-9
Ιουνίου, κατά την περίοδο 4-8, στις 14 και κατά τις περιόδους 17-18 και 22-24 Ιουλίου, στις 3, στις 8,
στις 11, κατά την περίοδο 15-16 και στις 22 Αυγούστου και κατά την περίοδο 1-4 Σεπτεμβρίου. Η
ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία των 41.4°C, που καταγράφηκε στην Αθαλάσσα στις 3 Σεπτεμβρίου,
ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία για το συγκεκριμένο Σταθμό και για το συγκεκριμένο μήνα από το
1983.
Η μέση ημερήσια διάρκεια της ηλιοφάνειας για το έτος σαν σύνολο ήταν 8.7 ώρες ή 99% της
κανονικής. Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν τοπικά διάφορα ακραία ή ασυνήθιστα καιρικά
φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και έντονες καταιγίδες (Ιανουάριος,
Φεβρουάριος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος), έντονες χαλαζοθύελλες
(Μάιος, Ιούνιο, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος), εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες (Φεβρουάριος,
Μάρτιος, Μάιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος), δυνατοί άνεμοι (Ιανουάριος και Νοέμβριος),
σίφωνες ξηράς και θάλασσας (Μάιος, Ιούνιος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος) και πυκνή σκόνη στην
ατμόσφαιρα (Μάρτιος).
Τέλος, στο Τρόοδος σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
Εισαγωγή
Όραμα του Τμήματος Δασών είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση και η
επίτευξη του μέγιστου περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού οφέλους το οποίο θα είναι
ισορροπημένο, θα στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα ικανοποιεί τις προσδοκίες της
κοινωνίας.
Αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η προστασία και η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των
δασών, καθώς και η βελτίωση του πρασίνου με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής
και Νομοθεσίας, την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή και άλλους
παράγοντες, την ενίσχυση των προστατευτικών λειτουργιών των δασών, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την προώθηση της δασικής αναψυχής και την παραγωγή δασικών προϊόντων.
Η πρόοδος στη Δασική Ανάπτυξη συνεχίστηκε και κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο. Οι στόχοι που
τέθηκαν ήταν η αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και άλλους παράγοντες,
η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και των άλλων υπηρεσιών των οικοσυστημάτων,
η ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των άλλων κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών και η βελτίωση
του πλαισίου πολιτικής, της παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης.
Δασική νομοθεσία και πολιτική
Το 2018 άρχισε η διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού 10 των περί Δασών (Άδειες, Χρήση
Δασικών Δρόμων και Εξαγωγή Δασικών Προϊόντων) Κανονισμών του 2012 έως 2017 έτσι ώστε να
επεκταθεί η περίοδος για την οποία θα επιτρέπεται η διεξαγωγή διεθνών αγώνων ταχύτητας εντός
κρατικών δασών, τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του βασικού νόμου με το οποίο καθορίζονται
αυστηρότερες ποινές για αδικήματα σε σχέση με το άναμμα φωτιάς και την πρόκληση πυρκαγιάς
και συνεχίστηκε η διαδικασία τροποποίησης των άρθρων 32 και 47 του βασικού νόμου, ώστε να
προστεθεί ένα νέο αδίκημα σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς και να παραχωρηθεί στον
Διευθυντή του Τμήματος Δασών δυνατότητα δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός ιδιωτικών
τεμαχίων που βρίσκονται εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του
κρατικού δάσους.
Δασική προστασία
Προστασία από τις πυρκαγιές
Ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα Δασών
εντός του υπό αναφορά έτους, ανέρχεται σε 237 και αναλύεται ως εξής:
 32 πυρκαγιές με σημείο έναρξης Κρατική Δασική Γη
 133 πυρκαγιές με σημείο έναρξης εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από τη Κρατική Δασική
Γη
 72 πυρκαγιές με σημείο έναρξης πέραν της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από τη Κρατική Δασική
Γη
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Από τις πιο πάνω πυρκαγιές μόνο 130 έκαψαν δάσος ή άλλη δασώδη έκταση.
Η συνολική Κρατική Δασική Γη που κάηκε εντός του έτους ήταν 45,82 εκτάρια. Από όλες τις
πυρκαγιές, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα Δασών, κάηκε επίσης χαλίτικη και
ιδιωτική έκταση 1.150,30 εκταρίων.
Η προστασία των δασών και άλλων περιοχών της υπαίθρου από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα κατά τα
παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, είναι το κυριότερο μέλημα του Τμήματος Δασών. Οι πιο
σημαντικές δραστηριότητες εντός του έτους προς αυτή τη κατεύθυνση ήταν οι ακόλουθες:
 Η λειτουργία του Σώματος Δασοπυροσβεστών. Προσλήφθηκαν 489 δασοπυροσβέστες και
πυροφύλακες.
 Οι καθημερινές περιπολίες, ειδικά κατά μήκος της οροθετικής γραμμής με σκοπό την πρόληψη,
την ανίχνευση και την έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 Λειτουργία της Μονάδας Πτητικών Μέσων. Τα αεροσκάφη παρέμειναν σε επιφυλακή και
εκτελούσαν περιπολίες κατά τις μέρες με υψηλό κίνδυνό έκρηξης και εξάπλωσης πυρκαγιών
καθόλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση 31 δασικών
πυρκαγιών και άλλων 41 πυρκαγιών υπαίθρου.
 Εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιφυλακής των Δασικών Υπαλλήλων στους Δασικούς Σταθμούς.
 Κατασκευάστηκαν 2,37 χιλιόμετρα νέων δρόμων προσπέλασης. Επιπρόσθετα έγιναν βελτιώσεις
και συντηρήσεις σε υφιστάμενους δασικούς δρόμους.
 Κατασκευάστηκε μια νέα αντιπυρική λωρίδα μήκους 0,3 χιλιομέτρων και συντηρήθηκαν 951,04
χιλιόμετρα αντιπυρικών λωρίδων στα Κρατικά Δάση.
 Εγκαταστάθηκαν πέντε (5) νέα υδροστόμια, τέσσερα (4) στη Δασική Περιφέρεια Πάφου και ένα
(1) στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους.
 Κατασκευάστηκαν τρεις (3) νέες υδατοδεξαμενές στη Δασική Περιφέρεια Πάφου.
 Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού για καταπολέμηση των
δασικών πυρκαγιών. Κατά το 2018 παραλήφθηκαν τέσσερα (4) νέα μεγάλα πυροσβεστικά
οχήματα και 13 μικρά πυροσβεστικά οχήματα ταχείας επέμβασης. Παραλήφθηκαν επίσης δύο (2)
καινούργιοι προωθητές γαιών καθώς και δύο (2) φορτηγά οχήματα για τη μεταφορά τους σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Αγοράστηκαν επίσης 8 καινούργια οχήματα μεταφοράς προσωπικού
καθώς και (2) δύο οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων.
 Λειτουργία του αυτόματου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών, το οποίο εγκαταστάθηκε στο
Δάσος Ακάμα εντός του 2009.
 Εορτασμός της "Εβδομάδας Προστασίας των Δασών" από τις 04/05/2018 μέχρι τις 10/05/2018.
 Εκστρατείες διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού με διαλέξεις σε σχολεία, στρατόπεδα
και άλλα οργανωμένα σύνολα ενώ παράλληλα διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό και μεταδόθηκαν/
δημοσιεύτηκαν μηνύματα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 Εκπαιδεύσεις στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και στη χρήση πυροσβεστικού εξοπλισμού.
Καταπολέμηση επιβλαβών δασικών οργανισμών
Συνεχίστηκαν και το 2018 οι αεροψεκασμοί καθώς και οι επίγειοι ψεκασμοί κατά του εντόμου της
πιτυοκάμπης (Thaumetopoea wilkinsonii Tams). Κατά τη διενέργεια των ψεκασμών
χρησιμοποιήθηκαν τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν ως κύριες δραστικές
ουσίες το βακτήριο Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki (Bactoil) και τον ακτινομύκητα
Saccharopolyspora spinosa (Tracer).
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Επέκταση δασών και αναδάσωση
Εντός του 2018, δασώθηκαν 4,5 εκτάρια και αναδασώθηκαν άλλα 52,5 εκτάρια τα οποία
αφορούσαν Κρατικά Δάση που είτε είχαν καεί ή ήταν υποβαθμισμένα.
Οι εργασίες αναδάσωσης και επαναφοράς του περιβάλλοντος στο Μεταλλείο Αμιάντου που άρχισαν
το 1995 συνεχίστηκαν. Επίσης, εντός του έτους έγιναν εμπλουτιστικές φυτεύσεις σε 10,4 εκτάρια
δάσους που είτε ήταν υποβαθμισμένο, είτε δεν είχε ικανοποιητική αναγέννηση καθώς και
αναπλήρωση αποτυχιών σε έκταση 12,2 εκταρίων. Τέλος, μετά από παραχώρηση πιστώσεων στο
Τμήμα Δασών από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Δασών προχώρησε σε δάσωση
ιδιωτικής έκτασης ενός 0,3 εκταρίων στο Μεταλλείο Αγροκηπιάς.
Προστασία της φύσης
Στα πλαίσια της διαφώτισης για διατήρηση και προστασία της φύσης, το Τμήμα διοργάνωσε
γιορτές, διαλέξεις, συμμετείχε με λειτουργούς του σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και
εξέδωσε νέο διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό. Επίσης αξιοποίησε την προσφορά εθελοντικής
εργασίας για δενδροφύτευση με σκοπό την επέκταση του πρασίνου.
Η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, Αθαλάσσας και Κάβο Γκρέκο
συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία.
Εντός του 2018, το Τμήμα Δασών συμμετείχε σε τέσσερα προγράμματα
προγράμματα INTERREG καθώς και σε άλλα τέσσερα προγράμματα.

LIFE+, σε τρία

Το Τμήμα Δασών διατηρεί τρείς Βοτανικούς Κήπους οι οποίοι βρίσκονται στον Αμίαντο στο
Τρόοδος (Α. Γ. Λεβέντης), στον Ακάμα (Λουτρά της Αφροδίτης) και στην Αθαλάσσα (Δασοβοτανικός
Κήπος Α΄ και Β΄). Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης, εμπλουτισμού
και επέκτασης των Βοτανικών Κήπων με συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού για εγκατάσταση σε
αυτούς.
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης αιωνόβιων δέντρων, τόσο
εντός, όσο και εκτός των Κρατικών Δασών, καθώς και του εντοπισμού νέων τέτοιων δέντρων με
σκοπό την κήρυξή τους σε Μνημεία της Φύσης.
Εντός του 2018, συνεχίστηκε η συστηματική καταγραφή των ενδημικών φυτών καθώς επίσης και ο
οργανωμένος εντοπισμός και χαρτογράφηση της χλωρίδας με βασικό στόχο την προστασία της.
Επίσης συνεχίστηκε η συλλογή δειγμάτων φυτών για τη συμπλήρωση του φυτολογίου
(HERBARIUM) του Τμήματος Δασών. To 2018 πραγματοποιήθηκε συλλογή και αναγνώριση 200
νέων δειγμάτων, που αντιστοιχούν σε 130 είδη φυτών.
Δασική αναψυχή
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για τη δημιουργία και ανάπτυξη των Εθνικών Δασικών Πάρκων
συνεχίστηκε η παρακολούθηση της υλοποίησης έργων ανάπτυξης καθώς και συντήρησης σε όλα τα
Εθνικά Δασικά Πάρκα.
Συνεχίστηκαν οι διάφορες εργασίες για την ανάπτυξη ή και την επέκταση των εκδρομικών και
κατασκηνωτικών χώρων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους.
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Κατασκευάστηκαν έργα αναψυχής που περιλαμβάνουν υποδομές (προσπέλαση, ύδρευση),
χωματουργικές διαμορφώσεις, τραπεζοπάγκους, κιόσκια, εστίες παρασκευής γεύματος, παιδικές
χαρές, ξύλινες περιφράξεις, αποχωρητήρια, καλάθια απορριμμάτων, σήμανση κλπ.
Εντός του 2018, λειτούργησαν συνολικά 45 εκδρομικοί χώροι χωρητικότητας 23.376 ατόμων, καθώς
και τρείς κατασκηνωτικοί χώροι συνολικής δυναμικότητας 290 αντίσκηνων.
Μέσα στο 2018 εκτελέσθηκαν διάφορες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών
μελέτης της φύσης και περιπάτου που κατασκευάστηκαν μέσα στα Κρατικά Δάση, για τα οποία
επιδείχθηκε τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους επισκέπτες.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ενός νέου Μονοπατιού στην κοιλάδα Σταυροβουνιού της
Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου μήκους 0,8 χιλιομέτρων ενώ
ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του Μονοπατιού «Σελλάδι της Τρύπας – Γεφύρια» στην
κοιλάδα Ρούδια του Δάσους Πάφου.
Παραγωγή και διάθεση ξυλείας
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο συνεχίστηκε η εξαγωγή ξυλείας και η διάθεσή της για την
ικανοποίηση των αναγκών των μικρών τοπικών πριστηρίων. Εξήχθηκαν 1.841,829 κυβικά μέτρα
στρογγύλης ξυλείας από τα Κρατικά Δάση, η οποία χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή οικοδομήσιμης
ξυλείας, παραγωγή κιβωτίων κλπ. Από την ποσότητα αυτή, τα 656,817 κυβικά μέτρα προήλθαν
από καμένη ξυλεία. Από τα ιδιωτικά δάση εξήχθηκαν 730,230 κυβικά μέτρα στρογγύλης ξυλείας,
ενώ από άλλες περιοχές άλλα 59,193 κυβικά μέτρα.
Πέραν της πιο πάνω ποσότητας, από τα Κρατικά Δάση πωλήθηκαν ως καυσόξυλα ή για παραγωγή
καρβούνων 9.335,903 κυβικά μέτρα κλαδοξυλείας, ελαττωματικής και άλλης ξυλείας. Από την
ποσότητα αυτή, τα 6.432,500 κυβικά μέτρα προήλθαν από καμένη ξυλεία. Από τα ιδιωτικά δάση
εξήχθηκαν 1.157,009 κυβικά μέτρα κλαδοξυλείας, ελαττωματικής και άλλης ξυλείας, ενώ από
χαλίτικες και άλλες περιοχές άλλα 527,140 κυβικά μέτρα. Εκδόθηκαν επίσης 12 άδειες για
λειτουργία ιδιωτικών πριστηρίων που παράγουν πριστή ξυλεία.
Δασική διαχείριση
Εντός του υπό αναφορά έτους συνεχίστηκαν οι εργασίες πεδίου για τη χαρτογράφηση όλων των
δασικών εκτάσεων στις οποίες ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες
ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2015. Κατά το υπό επισκόπηση έτος, σε Παγκύπρια κλίμακα
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε 636 Κτηματικά Σχέδια συνολικής έκτασης 252000ha. Εγκρίθηκε το
σχέδιο Δασικής Διαχείρισης του Ευκαλυπτώνα στη Περιοχή Φασουρίου και ξεκίνησε η υλοποίηση
του.
Δασοκομία – δασικά φυτώρια
Κατά το 2018 δόθηκε μεγάλη σημασία στη δασοκομική περιποίηση των φυτειών. Νεαρές
αναδασώσεις και δενδροστοιχίες συνολικής έκτασης 1.339,45 εκταρίων έτυχαν δασοκομικής
περιποίησης όπως αραιώσεις, βοτανίσματα και πότισμα. Από κώνους που μαζεύτηκαν από το
Τμήμα Δασών εκκοκκίστηκαν 30 κιλά σπόρων και άλλα 1.299 κιλά εκκοκκίστηκαν από κώνους που
αγοράστηκαν από ιδιώτες. Η παραγωγή στα δασικά φυτώρια του Τμήματος Δασών στην
Αθαλάσσα, Πλατάνια, Φασούρι, και Σταυρό της Ψώκας το 2018 ήταν 96.391.
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Μηχανογράφηση
Κατά το 2018 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και ενημέρωση της νέας επίσημης Ιστοσελίδας του
Τμήματος, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2018. Παράλληλα, εντός του έτους, το
τμήμα δημιούργησε λογαριασμό στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, με σκοπό την άμεση
ενημέρωση του κοινού, την προβολή του Τμήματος και της συνεισφοράς του, καθώς επίσης και την
ευαισθητοποίηση του κοινού για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικά στο θέμα των δασικών
πυρκαγιών.
Δασική μηχανική
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο βελτιώθηκε και ασφαλτοστρώθηκε τμήμα 7,060 χιλιόμετρα του
δρόμου Άγιος Θεόδωρος - Κούρδαλι, 0,543 χιλιόμετρα του δρόμου Λυθροδόντα – Μάντρα του
Καμπιού, 0,745 χιλιόμετρα του δρόμου Δελίκηπου – Λυθροδόντα καθώς και 0,300 χιλιόμετρα της
Νότιας πλευράς, του δρόμου στον Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής στην Αθαλάσσα.
Επίσης, συνεχίστηκε η συντήρηση καθώς και η διαπλάτυνση ή βελτίωση άλλων υφιστάμενων
δρόμων και κατασκευάστηκαν 2,37 χιλιόμετρα δρόμων προσπέλασης.
Το Τμήμα διατηρεί και συντηρεί δικό του τηλεπικοινωνιακό σύστημα για αποτελεσματική δασική
προστασία και διαχείριση. Κατά τη διάρκεια του χρόνου έγιναν οι αναγκαίες εργασίες για τη
συντήρηση και βελτίωση του συστήματος.
Μέσα στο 2018, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πιο κάτω νέων έργων:
 Γραφεία Μονάδας Πτητικών Μέσων στη Λάρνακα,
 Νέων χώρων υγιεινής στον εκδρομικό χώρο Μαυραλλή της Δασικής Περιφέρειας Πάφου,
 Νέων χώρων υγιεινής στη θέση παρατήρησης Ληστοβούνου,
Επίσης, εντός του έτους άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση νέου αναψυκτηρίου στην τοποθεσία
"Κόννοι" του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο, καθώς και κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου
για φύλαξη υλικών στον Κλάδο Δασικής Μηχανικής στην Αθαλάσσα. Επιπλέον, έγιναν και άλλες
εργασίες για επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των κτηρίων όπου στεγάζονται οι διάφοροι Δασικοί
Σταθμοί καθώς και άλλα υποστατικά του Τμήματος ενώ παράλληλα έγιναν και εργασίες ενίσχυσης
της ασφάλειας των αποθηκών φύλαξης μηχανημάτων του Τμήματος μετά από συστάσεις της
Αστυνομίας Κύπρου για αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρρήξεων και κλοπών.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το Τμήμα εφοδιάστηκε με τέσσερα (4) νέα μεγάλα πυροσβεστικά
οχήματα και 13 μικρά πυροσβεστικά οχήματα ταχείας επέμβασης. Παραλήφθηκαν επίσης, δύο (2)
καινούργιοι προωθητές γαιών καθώς και δύο (2) φορτηγά οχήματα για τη μεταφορά τους σε
περίπτωση πυρκαγιάς. Αγοράστηκαν επίσης οκτώ (8) καινούργια οχήματα μεταφοράς προσωπικού
καθώς και δύο (2) οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων. Επίσης, αγοράστηκαν διάφορα
δευτερεύοντα μηχανήματα, εξοπλισμός, εργαλεία και όργανα.
Κατά το 2018 συνεχίστηκε η λειτουργία των μηχανουργείων του Τμήματος στην Αθαλάσσα, Σταυρό
Ψώκας και Πλατάνια.
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Δασική εκπαίδευση
Άρχισε η ετοιμασία της τελικής Πρότασης για τη λειτουργία του Δασικού Κολεγίου Κύπρου ως
Δασικού Επιμορφωτικού/ Εκπαιδευτικού Κέντρου που να περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία του
κύκλου σπουδών στη Δασοπονία, καθώς και την πιθανή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της Κύπρου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Δασικού Κολεγίου
Κύπρου. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν τόσο από το Δασικό Κολέγιο όσο και από τον Πυρήνα
Μάθησης του Τμήματος Δασών αριθμός εκπαιδεύσεων και προγραμμάτων συναφή με τα δάση, το
δασικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Δασική έρευνα
Η Δασική Έρευνα συνεχίστηκε πάνω στα ίδια θέματα όπως και στο παρελθόν. Συνοπτικά δόθηκε
έμφαση στην παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων, στην
παραγωγή γενετικά βελτιωμένου σπόρου τραχείας πεύκης, στη συντήρηση και βελτίωση των
δασοβοτανικών κήπων και της τράπεζας κλώνων, στην προστασία και διατήρηση των δασικών
γενετικών πόρων, στην προστασία των δασών από ασθένειες και έντομα κλπ.
Διαφώτιση
Το Τμήμα εντός του 2018, στα πλαίσια της διαφώτισης για διατήρηση και προστασία της φύσης,
διοργάνωσε γιορτές και διαλέξεις, συμμετείχε με Λειτουργούς του σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
προγράμματα και εξέδωσε νέο διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό. Η εκστρατεία διαφώτισης
κυμάνθηκε στα ίδια πλαίσια όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια. Οργανώθηκαν διάφορες
εκδηλώσεις και έγιναν διαλέξεις σχετικές με δασικά θέματα με έμφαση στην πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών και στην επέκταση του πρασίνου.
Προσφορά εργασίας σε περίοικους των δασών

Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του Κράτους που εκφράζεται ταυτόχρονα και
μέσω του Τμήματος Δασών, προσφέρθηκε απασχόληση σε περίοικους των δασών. Η ολική
απασχόληση που προσφέρθηκε άμεσα από το Τμήμα Δασών μέσω εργοδότησης σε τακτικούς και
έκτακτους εργάτες ανήλθε στις 923.235 ανθρωποημέρες. Πέραν της απασχόλησης στο Τμήμα, ένας
σημαντικός αριθμός ατόμων απασχολήθηκε έμμεσα είτε από ιδιώτες εργολάβους, οι οποίοι ήταν
ανάδοχοι προσφορών του Τμήματος Δασών, είτε ως αυτοεργοδοτούμενοι για την υλοτομία και
μεταφορά ξυλείας στα διάφορα πριστήρια ή σε άλλα έργα όπως κατασκευή και συντήρηση δρόμων,
συντήρηση κτηρίων, δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών, συντήρηση εκδρομικών χώρων
κλπ.
Ασφάλεια και Υγεία
Στα πλαίσια του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας το οποίο έχει ως στόχο
την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία τους,
εντός του 2018, έγιναν Εκτιμήσεις Κινδύνων για όλες τις δασικές εργασίες, οι οποίες αναθεωρούνται
κάθε χρόνο, τόσο για ενημέρωση των νεοεισερχομένων, όσο και για υπενθύμιση των εργασιακών
κινδύνων στο μόνιμο προσωπικό.
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Εντός του 2018, συνέβησαν 19 γνωστοποιήσιμα εργατικά ατυχήματα, τα οποία είχαν ως
αποτέλεσμα τον τραυματισμό 22 εργαζομένων του Τμήματος. Μη γνωστοποιήσιμα ατυχήματα δεν
υπήρξαν, ενώ καταγράφηκε ένα (1) επικίνδυνο συμβάν. Όλοι οι τραυματισμοί ήταν ελαφριοί και
μόνο ένας (1) ήταν σοβαρός.
Ευθυγράμμιση με την κοινοτική και διεθνή δασική πολιτική
Τα κυριότερα θέματα σχετικά με τα δάση και το δασικό τομέα που συζητήθηκαν στα Θεσμικά
Όργανα της Ε.Ε., κατά το 2018 ήταν τα ακόλουθα:
 Ο Διεθνής Διάλογος για τα Δάση, οι δια-συνοδικές δραστηριότητες του Φόρουμ των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δάση – UNFF και η συμβολή του στην επίτευξη των παγκόσμιων Στόχων για την
Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs),
 Η εφαρμογή της απόφασης της Ειδικής Υπουργικής Διάσκεψης της Μαδρίτης, της πρωτοβουλίας
FOREST EUROPE, σχετικά με μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία για τα Δάση στην Ευρώπη και
τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για μια τέτοια συμφωνία
 Η προετοιμασία της Ε.Ε. ενόψει της 24 ης Συνόδου της Επιτροπής για τη Δασοπονία (Committee
on Forestry – COFO) της FAO (Ρώμη, 16-20 Ιουλίου, 2018) και η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της,
 Η εφαρμογή του Πολυετούς Σχεδίου Υλοποίησης της νέας Δασικής Στρατηγικής της Ε.Ε. και η
ενδιάμεση αξιολόγηση του
 Το Πρόγραμμα Δράσης FLEGT (Εθελοντικές Εταιρικές Συμφωνίες)
 Η αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη το 2018 και Ενέργειες σε επίπεδο Ε.Ε.
αναφορικά με την πρόληψή τους,
 Οι εθνικές πολιτικές για δραστηριότητες στα πλαίσια του LULUCF.
Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο
Εφαρμογή του Νόμου 139(Ι)/2013 – Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων
Ξυλείας Νόμος του 2013. Εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αρ.
995/2010, 607/2012 και 363/2012.
Κατά το 2018 ανανεώθηκαν 274 και εκδόθηκαν άλλες 32 νέες Άδειες Εμπορίας Καυσόξυλων.
Επίσης, ανανεώθηκαν 69 και εκδόθηκαν άλλες 7 νέες Άδειες Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων
Ξυλείας. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 43 έλεγχοι σε εμπόρους ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, ενώ
άλλοι 164 έλεγχοι έγιναν σε εμπόρους καυσόξυλων. Επίσης, για τη παράνομη κατοχή και μεταφορά
καυσόξυλων εντός του υπό αναφορά έτους πραγματοποιήθηκαν 29 έλεγχοι σε υποστατικά καθώς
και 18 έλεγχοι σε οχήματα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 8 έλεγχοι σε διαφημίσεις που
αφορούσαν πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και καυσόξυλων και 2 έλεγχοι σε φορείς
εκμετάλλευσης ξυλείας.

Σύστημα Αδειών FLEGT
Το Τμήμα Δασών ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου, 2016, την εφαρμογή του Νόμου 125(Ι)/2010 – Ο
περί εφαρμογής του εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας και
Προϊόντων Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010 και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης με Αρ. 2173/2005 και 1024/2008. Η εφαρμογή του Νόμου περιλαμβάνει ελέγχους,
αποδοχή ή απόρριψη αδειών FLEGT, καθώς και φυσικούς ελέγχους σε εμπορεύματα στα σημεία
εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Το 2018, ελέγχθηκαν 135 άδειες FLEGT που αφορούσαν αντίστοιχες εισαγωγές ξυλείας και
προϊόντων ξυλείας από την Ινδονησία.
Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/29 σχετικά με τα Προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής και
διακίνησης επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα.
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/29 που αφορά θέματα φυτοϋγείας, διεξήχθησαν και μέσα
στο 2018 συστηματικοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες επιφάνειες παρατήρησης για να διαπιστωθεί η
παρουσία ή όχι του φλοιοφάγου εντόμου της πεύκης, Ips sexdentatus, για το οποίο η Κύπρος έχει
αναγνωριστεί ως προστατευόμενη ζώνη καθώς και του μύκητα Seiridium cardinale που προκαλεί
την ασθένεια του έλκους του κυπαρισσιού και για τον οποίο η Κύπρος καταβάλλει προσπάθειες για
να αναγνωριστεί ως προστατευόμενη ζώνη. Κατά το 2018, δεν έχουν εντοπιστεί προσβεβλημένα
φυτά/ ξενιστές τόσο για το έντομο Ips sexdentatus, όσο και για το μύκητα Seiridium cardinale.
Στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003/127/EC, 2004/426/EC και
2006/464/ΕC η Κύπρος διεξήγαγε ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία ή όχι των οργανισμών
καραντίνας. Από τις επισκοπήσεις εντός του 2018 δεν εντοπίστηκε κανένας επιβλαβής οργανισμός.
Εφαρμογή της Οδηγίας 1999/105 σχετικά με την Παραγωγή, Εμπορία και Έλεγχο του
Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Σύμφωνα με τους "Περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Κανονισμούς του 2003" έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι στα διάφορα φυτώρια που είναι εγγεγραμμένα
στους εθνικούς καταλόγους, χωρίς να παρουσιάζονται οποιαδήποτε προβλήματα. Επίσης, το
Τμήμα Δασών ανάρτησε εντός του 2018 στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα τα
στοιχεία που αφορούν τον «Εθνικό Κατάλογο Βασικού Υλικού» για όλα τα δασικά είδη της Κύπρου
που εμπίπτουν στην οδηγία 1999/105, με βάση τις οδηγίες «FOREMATIS» που απεστάλησαν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εφαρμογή προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
To 2018, έγινε πρώτη προκήρυξη του Καθεστώτος 8.4: “Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας
δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων”. Ολοκληρώθηκε
επίσης, η εξέταση όλων των αιτήσεων και ενημερώθηκαν σχετικά οι αιτητές των προηγούμενων
χρόνων.
Εθνικό Πρόγραμμα για την Παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών
Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Διεθνές πρόγραμμα ICP-Forests και Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα
FutMon-Life+)
Στα πλαίσια του προγράμματος "ICP Forests", συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων, οι μετρήσεις, οι
εκτιμήσεις και γενικά η παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών Αλληλεπιδράσεων
στην Κοινότητα, το οποίο καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση
και τις δασικές πυρκαγιές.
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η αρχή που προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον
στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του Τμήματος
Περιβάλλοντος είναι αφενός συμβουλευτικός και αφορά στη διαμόρφωση της πολιτικής της
κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος και αφετέρου εκτελεστικός αφού εφαρμόζει τις πλείστες
νομοθεσίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την αποτελεσματική
διαχείριση του και την ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς όφελος της υγείας,
της ποιότητας ζωής και της βιοποικιλότητας για τη σημερινή κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.
Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από την ορθολογική χρήση πόρων και διαχείριση αποβλήτων, την εκ των
προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων της ανάπτυξης στο περιβάλλον, τον έλεγχο της ρύπανσης, και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής καθώς και των κίνδυνων απώλειας ειδών και οικοτόπων,
συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης.
Το Τμήμα έχει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο για την εφαρμογή νομοθεσιών και πολιτικών για την
εφαρμογή των οποίων απαιτείται η συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Τμήματα της Κυβέρνησης. Ο
ρόλος του Τμήματος δεν περιορίζεται στις δραστηριότητες του στο εθνικό επίπεδο αλλά επεκτείνεται
και στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης και μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο, των ευρωπαϊκών νομοθεσιών και πολιτικών και είναι Εθνικό Σημείο Επαφής σε
αριθμό διακυβερνητικών και διεθνών Οργανισμών, Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά το 2018 ήταν η εφαρμογή των
διαφόρων νομοθετημάτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Έλεγχος της ρύπανσης
Αδειοδότηση
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση σύμφωνα με 3 Νόμους. Τα έσοδα
από τα τέλη αδειοδότησης κατά το 2018 ανέρχονται στις 414 454 ευρώ.
Στα πλαίσια των περί Αποβλήτων εναρμονιστικών Νόμων του 2011 - 2016 χορηγούνται από τον
Υπουργό, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων, Άδειες
Διαχείρισης Αποβλήτων για επεξεργασία αποβλήτων. Εκδίδονται από τον Διευθυντή του Τμήματος
Περιβάλλοντος Πιστοποιητικά Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων σε πρόσωπα
που ασχολούνται με α) συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, β) εμπορία/μεσιτεία γ) επεξεργασία
αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους. Κατά το έτος 2018, έχουν υποβληθεί 34 αιτήσεις και έχουν
εκδοθεί 20 Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων. Για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρησης
υποβλήθηκαν 239 αιτήσεις και χορηγήθηκαν 222 Πιστοποιητικά. Για την ευκολότερη ενημέρωση
των ενδιαφερομένων μερών αλλά και των πολιτών γενικότερα, καταρτίστηκε κατάλογος των
αδειοδοτημένων διαχειριστών αποβλήτων, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος (http://www.moa.gov.cy/environment) και επικαιροποιείται σε τακτική βάση.
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Στα πλαίσια των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων 2002-2013, χορηγούνται Άδειες
Απόρριψης Αποβλήτων. Στις άδειες ενσωματώνονται όροι για την προστασία των νερών και του
εδάφους. Κατά το 2018, υποβλήθηκαν 154 αιτήσεις και χορηγήθηκαν συνολικά 38 Άδειες
Απόρριψης Αποβλήτων σε βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες εγκαταστάσεις.
Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμος του
2013 (Ν. 184(Ι)/2013) εναρμόνισε την Οδηγία 2010/75/ΕΕ η οποία αναθεώρησε και ενοποίησε
επτά παλαιότερες Οδηγίες. Στα πλαίσια του περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου κατά το έτος
2018 υποβλήθηκαν 7 αιτήσεις και εκδόθηκαν 8 Άδειες. Έγιναν δημόσιες ακροάσεις για 11
εγκαταστάσεις.
Επιθεωρήσεις/ Έλεγχοι
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, με σκοπό την κάλυψη αναγκών εφαρμογής της νομοθεσίας, προχώρησε,
κατά το 2018, στην αγορά υπηρεσιών 13 ατόμων για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις
διαχείρισης αποβλήτων και συλλέκτες/μεταφορείς αποβλήτων στα πλαίσια εφαρμογής των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016, σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί
Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016 και στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών Νόμους του 2002 ως 2013, όπως επίσης και σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στους περί
Συσκευασιών και περί Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 μέχρι 2012, στους περί
Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου Νόμων του 2016 και 2017, και στον περί Ουσιών
που καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος Νόμο του 2011.
Διεξήχθησαν συνολικά κατόπιν προγραμματισμού 2.022 επιθεωρήσεις ανά το παγκύπριο, σε
μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
-

-

Για έλεγχο των όρων Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων, Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών και
Αδειών Διαχείρισης Αποβλήτων σε βιομηχανίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και μονάδες
διαχείρισης αποβλήτων.
Συλλέκτες/Μεταφορείς αποβλήτων
Κατόχους ψυκτικού εξοπλισμού
Κατόχους/παραγωγούς αποβλήτων
Για εξέταση παραπόνων και καταγγελιών (322)

Κατά τις πιο πάνω επιθεωρήσεις, στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις των
Νομοθεσιών λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα, όπως επιστολές συμμόρφωσης, επίδοση εξώδικης
ρύθμισης και ετοιμασία εκθέσεων στον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών μέτρων.
Συγκεκριμένα, επιδόθηκαν 98 εξώδικες ρυθμίσεις οι οποίες ανέρχονται σε χρηματικό ποσό 93 900
ευρώ. Τα έσοδα από τις εισπράξεις των εξώδικων ρυθμίσεων που εκδόθηκαν το 2018 ανέρχονται
στις 72 700 ευρώ. Εισπράχθηκαν επίσης 16 230 ευρώ από καθυστερημένες εισπράξεις εξώδικων
ρυθμίσεων προηγούμενων χρόνων.
Νιτρορύπανση
Το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε αρκετούς ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ευπρόσβλητων περιοχών Νιτρορύπανσης με
απώτερο στόχο την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας. Η Κύπρος, προχώρησε όπως είχε δεσμευτεί
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προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κήρυξη του υδροφορέα Πεντάσχοινου, ως Ευπρόσβλητης
Ζώνης στη Νιτρορύπανση. Ως εκ τούτου, οι Ευπρόσβλητες Ζώνες αυξήθηκαν σε 7: Κοκκινοχώρια,
Κίτι-Περβόλια, Ακρωτήρι, Πάφος, Πόλη Χρυσοχούς, περιοχή Ορούντας και Πεντάσχοινος. Κατά το
2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης και του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής. Έχουν κατατεθεί στη Βουλή Κανονισμοί για την ορθή διαχείριση της κοπριάς και άλλων
αποβλήτων που προκύπτουν από τις αγελαδοτροφικές μονάδες.
Διαχείριση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Διαχείριση
της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (2006/7/ΕΚ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας
Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, η Κύπρος είναι συμμορφωμένη με τις πιο
αυστηρές προδιαγραφές της Οδηγίας και έχει εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης. Για την
κολυμβητική περίοδο του 2018, η οποία είχε διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, έτυχαν
παρακολούθησης 112 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης
Κύπρου. Η σχετική ετήσια έκθεση έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. Τα
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τέλη του Μαΐου του 2019 και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την
Κύπρο λόγω της επίδρασης τους στον τουρισμό και την οικονομία.
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων και Λάσπης
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων, (91/271/ΕΟΚ) το
Τμήμα Περιβάλλοντος προβαίνει σε δειγματοληψίες των επεξεργασμένων λυμάτων για έλεγχο της
ποιότητας των απορρίψεων από σταθμούς επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Ετοίμασε επίσης τη
10η Έκθεση της Κύπρου όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 της Οδηγίας, η οποία δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στις 20.7.2018 και συνέβαλε
στην ετοιμασία του νέου Εθνικού Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας (NIP 2016), το οποίο
δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠ στις 23.7.2018.
Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων
Στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού
Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Τμήμα
Περιβάλλοντος συνέχισαν τη λειτουργία Μητρώου το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά
με τις εκλύσεις ρυπογόνων ουσιών στον αέρα, τα νερά και το έδαφος από συγκεκριμένες
βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς και τις εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων
μεταφορές αποβλήτων και υπέβαλαν την ετήσια έκθεση στην Ε.Ε.
Διαχείριση Αποβλήτων Αμιάντου
Η μεταφορά και η τελική διάθεση των αμιαντούχων αποβλήτων στο μεταλλείο Αμιάντου
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω συντονισμένων από διάφορες κρατικές αρχές. Συνολικά 2485
κ.μ. αποβλήτων αμιάντου μεταφέρθηκαν στο μεταλλείο του Αμιάντου για ενταφιασμό.
Διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας
Στο πλαίσιο εφαρμογής της πιο πάνω νομοθεσίας, ετοιμάστηκαν 3 Κανονισμοί σχετικά με τα θέματα
των Επιθεωρήσεων, Χρηματικής Εγγύησης και Βέλτιστης Χρήσης Κυανίου που απορρέουν από την
αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2006, οι οποίοι θα κατατεθούν σύντομα στη Βουλή.
116

Διαχείριση αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (Α.Ε.Κ.Κ)
Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα Α.Ε.Κ.Κ μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2016
ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών. Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων, το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποτελεί πλέον την αδειοδοτούσα και την ελέγχουσα αρχή
για την εφαρμογή της νομοθεσίας και επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης των Α.Ε.Κ.Κ.
Διαπιστώθηκε η ανάγκη για βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και
η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών. Στα πλαίσια αυτά και για πρόληψη, μείωση, σωστή
διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ., επίτευξής των στόχων ανακύκλωσης και περιορισμού της απόρριψης
Α.Ε.Κ.Κ. σε χωράφια, ρυάκια ή στις χωματερές, το Τμήμα Περιβάλλοντος είχε σειρά επαφών με
αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους φορείς και έχει ετοιμάσει προσχέδιο νέων Κανονισμών που
έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Οι Κανονισμοί αφού παρουσιαστούν σε δημόσια ακρόαση θα
υποβληθούν για νομοτεχνικό έλεγχο.
Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει την Σύμβαση της Βασιλείας και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
1013/2006/ΕΚ για έλεγχο μεταφορών αποβλήτων (εσωτερικές και διασυνοριακές). Κατά το 2016
έχουν εξαχθεί σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό 5151,64 τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων. Πέραν
των 150.000 τόνων μη επικινδύνων αποβλήτων (μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, κ.λπ.) εξάγονται ετήσια,
κυρίως προς τρίτες χώρες.
Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και οριζόντια θέματα
Νέα νομοθεσία για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
2014/52/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον. Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος
του 2018 [Ν.127(Ι)/2018] που τέθηκε σε ισχύ στις 31/7/2018, στοχεύει να ελαφρύνει το διοικητικό
φόρτο και να διευκολύνει την αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων μεγάλων έργων, χωρίς να
εξασθενούν τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις. Ο Νόμος εκσυγχρονίζει υφιστάμενη
νομοθεσία που εφαρμόζεται από το 2005, η οποία έτυχε αριθμού τροποποιήσεων. Για την ορθή
εφαρμογή του Νόμου πραγματοποιήθηκαν ημερίδες για ενημέρωση των αρχών αδειοδότησης,
κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών, μελετητών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στη
Λευκωσία και Λεμεσό την περίοδο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2018.
Μητρώο Μελετητών
Στα πλαίσια της πιο πάνω νομοθεσίας, κατατέθηκε νομοσχέδιο στο Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας για τροποποίηση των άρθρων 2, 35, 36 και των Παραρτημάτων Οκτώ και Εννέα, ώστε
να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το μητρώο μελετητών που εκπονούν Μελέτες Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών της
οδηγίας 2014/52/ΕΕ, συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς και επιτυγχάνει συγκερασμό
των αποτελεσμάτων μιας ευρύτερης διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς που έγιναν την
περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018.

117

Πλατφόρμα ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έθεσε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού στις διαδικασίες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, μετά την εξασφάλιση της
τεχνικής βοήθειας από το Scottish Environment Protection Agency (SEPA) μέσω της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Εφαρμογή νομοθεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον – εξέταση
μελετών
Στα πλαίσια των νομοθεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα
σχέδια, προγράμματα και έργα, κατά το 2018, καταχωρήθηκαν 298 περιβαλλοντικές μελέτες για
έργα, εκ των οποίων αφορούσαν 159 Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ),
109 Προκαταρκτικές Εκθέσεις Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και 30 Έντυπα Πληροφοριών
(ΕΝΤΥΠΟ 7), ενώ καταχωρήθηκαν 4 Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για σχέδια και προγράμματα. Αντίστοιχα, εκδόθηκαν 100 περίπου Πιστοποιητικά Συμβατότητας και
Βεβαιώσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα που είναι συμβατά με τις Εθνικές και Ενωσιακές
Πολιτικές για το Περιβάλλον.
Στρατηγική Χαρτογράφηση θορύβου
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τον τρίτο γύρο στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου για τα
πολεοδομικά συγκροτήματα Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας, μετά από τη διενέργεια δημόσιας
διαβούλευσης τον Ιούλιο του 2018. Παράλληλα, εξέδωσε σχετικά Διατάγματα για τους Στρατηγικούς
Χάρτες Θορύβου, Σχέδια Δράσης και Οδικούς Άξονες. Όλη η σχετική πληροφόρηση αποστάληκε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ και της εθνικής
νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου. Παράλληλα,
ετοιμάστηκε νομοσχέδιο για εναρμόνιση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/996 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων
αξιολόγησης του θορύβου (Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/49/ΕΚ).
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών για την περίοδο 2018-2028, η οποία εκπονήθηκε με βάση τις
πρόνοιες του Πρωτόκολλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών, της Σύμβασης
της Βαρκελώνης, καθώς και τη Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή στην Ευρώπη της
ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (2002/413/ΕΚ). Στα πλαίσια εκπόνησης της
Στρατηγικής, από το 2016-2018, ετοιμάστηκαν ενημερωτικά δελτία, αναρτήθηκε σχετική
πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και πραγματοποιήθηκε δημόσια
διαβούλευση τον Νοέμβριο του 2018.
Δίκτυο ΕΙΟΝΕΤ
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πραγματοποίησε
επίσκεψη στην Κύπρο, το Νοέμβριο 2018, και συναντήθηκε με τα εθνικά σημεία επαφής του δικτύου
ΕΙΟΝΕΤ, στο οποίο συμμετέχουν κρατικές υπηρεσίες που παρέχουν περιβαλλοντικά δεδομένα στον
Οργανισμό.
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Σύμβαση του Άρχους και Σύμβαση ESPOO
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει τις βασικές πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε
Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Σύμβαση Άρχους) και τους περί
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε
Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικούς) Νόμους του 1999 και 2016 (Σύμβαση ESPOO).
Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητας
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Μέχρι το τέλος του 2018, έχουν κηρυχθεί 26 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης. Για τέσσερις από αυτές (Κοιλάδα Διαρίζου, Ξερός Ποταμός, Βουνί Παναγίας και Λίμνη
Ορόκληνης) έχουν εκδοθεί και σχετικά Διατάγματα Προστασίας και Διαχείρισης, όπου, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που προνοεί ο σχετικός Νόμος Αρ.153(Ι)/2003, τίθενται μέτρα και δράσεις
προστασίας για τους οικότοπους και τα είδη και τα ενδιαιτήματα τους, καθώς επίσης και οι
επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε αυτές.
Το Τμήμα έχει εφαρμόσει δράσεις εντός των περιοχών του Δικτύου, όπως έργα διατήρησης και
αποκατάστασης φυσικών οικοτόπων και ειδών, καθαρισμού από απόβλητα και σκουπίδια,
βελτίωση προσβάσεων για εξυπηρέτηση του κοινού, οριοθέτηση προστατευόμενων σημαντικών και
σπάνιων εκτάσεων οικοτόπων και ειδών, δράσεις για αποτροπή χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων
σε προστατευόμενες περιοχές, μέτρα ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο και μετρά μείωσης
επιπτώσεων από φωτισμό.
Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ) είναι είδη που, εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
μεταφέρονται εκτός του φυσικού τους εύρους εξάπλωσης, εγκαθίστανται, αναπαράγονται και
εξαπλώνονται στη νέα περιοχή, με αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, οικονομία και
ανθρώπινη υγεία. . Η Κύπρος εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1143/2014 για πρόληψη και
διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των ΧΞΕ. Κατά το 2018 διενεργήθηκε ανάλυση των
διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης των ειδών του καταλόγου ΧΞΕ ενωσιακού
ενδιαφέροντος, ετοιμάστηκαν διαχειριστικά σχέδια για τρία ΧΞΕ (Trachemys scripta, Procambarus
clarkii, Pennisetum setaceum) που είναι ευρέως εξαπλωμένα και καταρτίστηκαν χάρτες της
γεωγραφικής κατανομής τους. Το προσχέδιο νόμου που μεταφέρει διατάξεις του Κανονισμού σε
εθνικό επίπεδο έχει προωθηθεί για ψήφιση εντός του 2019.
Βιολογική Ποικιλομορφία
Πραγματοποιήθηκε στο Sharm-El-Sheikh της Αιγύπτου από τις 17 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, 2018 η
δέκατη τέταρτη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική
Ποικιλομορφία, καθώς επίσης και οι δύο Συναντήσεις για τα Πρωτόκολλα της Καρθαγένης για τη
Βιοσφάλεια και της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τη συμμετοχή στα εξ
αυτών οφέλη. Κατά την υψηλού επιπέδου συνάντηση, όπου την Κύπρο εκπροσώπησε το Τμήμα
Περιβάλλοντος, οι Υπουργοί δεσμεύτηκαν να δουλέψουν σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησής τους
και σε όλους τους τομείς για να ενσωματώσουν τα θέματα βιοποικιλότητας και την προστασία της.
Έχουν δεσμευτεί επίσης να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή του στρατηγικού
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σχεδίου για τη βιοποικιλότητα 2011-2020 και την επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας Aichi
κατά τη διάρκεια αυτών των δύο τελευταίων ετών που απομένουν. Επίσης, υιοθετήθηκε η «από το
Sharm El-Sheik στο Πεκίνο» Ατζέντα Δράσης για τη Φύση και τους Ανθρώπους.
Γενετικοί Πόροι
Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια που επισυνάπτεται στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία
εφαρμόζεται μέσω του ευρωπαϊκού Κανονισμού 511/2014 που καθορίζει τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών για συμμόρφωση των χρηστών γενετικών πόρων. Η Κύπρος έχει ενσωματώσει
σχετικές πρόνοιες για εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό νόμο ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιουνίου 2018. Εντός του 2018 ξεκίνησε επίσης η διαδικασία υιοθέτησης πλαισίου πρόσβασης σε
γενετικούς πόρους της Κύπρου με ετοιμασία σχετικής μελέτης και πρότασης κανόνων στο πλαίσιο
του Πρωτοκόλλου.
Εμπόριο Άγριων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας
Το Διεθνές εμπόριο ειδών άγριας ζωής, που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι η
κυριότερη αιτία για την τεράστια μείωση του αριθμού πολλών ειδών ζώων και φυτών. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2018 συνεχίστηκε ο συστηματικός έλεγχος των ειδών χλωρίδας και πανίδας που
εισάγονταν ή εξάγονταν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα έλεγξε δεκάδες
αιτήσεις για εισαγωγή ειδών, σε σχέση με τις πρόνοιες της Σύμβασης CITES.
Καταπολέμηση της Απερήμωσης
Η απερήμωση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλές χώρες του πλανήτη ανάμεσά τους και την
Κύπρο. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποίησε έλεγχο στην
Κύπρο (συνολικά σε 5 Κράτη Μέλη) σχετικά με την κατάσταση ερημοποίησης στην Ε.Ε. Το 2018 και
κατόπιν σχετικής συνεισφοράς όλων των αρμόδιων Τμημάτων και οργανισμών ολοκληρώθηκε και
δημοσιοποιήθηκε το δελτίο ελέγχου. Το εν λόγω έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα
πρόληψης και αποκατάστασης που μπορούν να ληφθούν, ενώ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζονται διάφορες πτυχές της ερημοποίησης στο πλαίσιο των ποικίλων στρατηγικών
εγγράφων και τομέων πολιτικής της ΕΕ, καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που
υποστηρίζουν τις δράσεις που έχουν σχέση με το φαινόμενο της ερημοποίησης.
Πρόγραμμα για την Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας
Συνεχίστηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και Διαχείρισης των Αλυκών Λάρνακας,
οι οποίες στόχο έχουν την προστασία και διαχείριση του ευαίσθητου οικοσυστήματος των Αλυκών
Λάρνακας. Το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία και με τα άλλα αρμόδια Τμήματα, προχώρησε
στην υλοποίηση δράσεων στην περιοχή, όπως συντήρηση κατασκευών περιμετρικά του
μονοπατιού (παρατηρητήριο πουλιών και ξύλινη γέφυρα), καθαρισμοί εκατέρωθεν του μονοπατιού
με κόψιμο χόρτων και κλάδεμα ακακίας, κ.λπ.
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Κλίμα και υδρογονάθνρακες
Εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για την ενέργεια και το κλίμα
Κατά το 2018 άρχισε τη λειτουργία του το Εθνικό Σύστημα διακυβέρνησης για την ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το Νοέμβριο 2017. Το εν
λόγω Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της
προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα και
σε αυτό συμμετέχουν, πέραν από τους αρμόδιους Υπουργούς (Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, και
Οικονομικών), ένα σύνολο εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιών από διάφορα Υπουργεία. Η
γραμματεία του εν λόγω Συστήματος είναι αρμοδιότητα το Τμήματος Περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της λειτουργίας του Συστήματος Διακυβέρνησης, ετοιμάστηκε κατά το 2018 το
προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές και
μέτρα που αφορούν διάφορους τομείς, προς επίτευξη των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στόχων:
(α) Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε σχέση με το
2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005 (εξαιρούνται οι εκπομπές από την ηλεκτροπαραγωγή, το
τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία/ τουβλοποιεία οι οποίες εμπίπτουν στο Σύστημα Εμπορίας
Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατη
απογραφή των εκπομπών της Κύπρου, ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει 49%, της ενέργειας
(εκτός ηλεκτροπαραγωγής) 17%, των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12% και της βιομηχανίας 8%.
(β) Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030. Δεν έχουν αποφασιστεί μέχρι στιγμής
δεσμευτικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο.
(γ) Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030. Η εκτιμωμένη
εθνική συνεισφορά της Κύπρου προσδιορίζεται σε μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης
ενέργειας κατά 9,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Κύπρο το 2007.
Έκθεση της Κύπρου για τις απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Σύμφωνα με την εθνική έκθεση της Κύπρου για τις απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
η οποία υποβλήθηκε στην γραμματεία της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
Κλιματική Αλλαγή τον Μάιο 2017, στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του 2016
αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το 2015, ενώ σε σχέση με το 1990 αυξήθηκαν κατά 69%.
Σημειώνεται ότι στη μεγάλη αύξηση που παρατηρείται μεταξύ 2015 και 2016 συνέβαλε σε σημαντικό
βαθμό η μεγάλη πυρκαγιά που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Σολέας.
Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
Κατά το 2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την
θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας. Στα πλαίσια της Δημοπράτησης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου
121

πραγματοποιήθηκαν 147 δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
καθαρά έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία €26,9 εκ.
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Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Όσον αφορά τα θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως φορέας
παρακολούθησης της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του
σχετικού Σχεδίου Δράσης βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφασης
82.555, Επίσημη Εφημερίδα 4543, ημερ. 21.7.2017, αρ. γνωστ. 699), πραγματοποίησε σειρά
συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους με σκοπό (α) την επικαιροποίηση της Στρατηγικής, (β)
την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και (γ) την
ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων
Προσαρμογής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Η εν
λόγω έκθεση υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον Δεκέμβριο 2018.
Offshore Protocol – Πρωτόκολλο για εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων
Στα πλαίσια του Περί της Σύμβασης για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση
και Περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 (Ν.20(ΙΙΙ)/2001)
και συγκεκριμένα του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη Ρύπανση
που προέρχεται από την Εξερεύνηση και την Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Θαλάσσιου
Βυθού και του Υπεδάφους της (Offshore Protocol), κατά το έτος 2018 εκδόθηκαν επτά (7) άδειες –
τέσσερις (4) για διερευνητικές γεωτρήσεις για εξεύρεση φυσικού αερίου και τρείς (3) για
περιβαλλοντική έρευνα βάσης (επιστημονική έρευνα και δειγματοληψία) με σκοπό τη συλλογή
περιβαλλοντικών δεδομένων στα πλαίσια μελλοντικών διερευνητικών γεωτρήσεων. Αφορούσαν
περιοχές εντός των ερευνητικών τεμαχίων 3, 6, 8, 10 και 11 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Διαχείριση αποβλήτων – κυκλική οικονομία
Ευρωπαϊκές Εξελίξεις: Παρακολούθηση και εφαρμογή πακέτου Κυκλικής Οικονομίας
Στα πλαίσια του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία, τον Ιούλιο
του 2018 τέθηκε σε ισχύ το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων
μέσω των τροποποιητικών Οδηγιών για το απόβλητα (2018/851/ΕΕ), για τις συσκευασίες και τα
απόβλητα συσκευασιών (2018/852/ΕΕ), για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (2018/850/ΕΕ),
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(2018/849/ΕΕ). Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες μεταφοράς των εν λόγω
οδηγιών για σκοπούς εναρμόνισης, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του
2020.
Ως μέρος του πακέτου, υιοθετήθηκε επίσης η Στρατηγική για τις Πλαστικές Ύλες κάτω από την
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση Οδηγίας για τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών
μιας χρήσης. Κατά τη διάρκεια του 2018, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενεπλάκη ενεργά στις συζητήσεις
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για διαμόρφωση της πρότασης. Η Οδηγία αναμένεται να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις αρχές του 2019.
Παράλληλα, το Τμήμα παρακολούθησε τις συζητήσεις που ξεκίνησαν εντός του 2018 για την
υιοθέτηση αριθμού εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού, επαλήθευσης και υποβολής των στοιχείων που
προβλέπονται από τις νέες τροποποιητικές οδηγίες.
Ευρωπαϊκές εξελίξεις: Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων
Από το 2013 βρίσκεται σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ανακύκλωση Πλοίων
(1257/2013/ΕΕ) και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Μία από τις πρόνοιες
του Κανονισμού είναι η ετοιμασία Ευρωπαϊκού Καταλόγου με μονάδες ανακύκλωσης εντός και
εκτός Ε.Ε. Πλοίο υπό σημαία κράτους μέλους της Ε.Ε μπορεί να ανακυκλωθεί μόνο σε μονάδες
που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο. Η Κύπρος επηρεάζεται άμεσα από την εφαρμογή
του Κανονισμού δεδομένου ότι ο στόλος μας είναι από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Κανονισμοί
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Το 2018 το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην ετοιμασία προσχέδιου κανονισμών για τη
διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα
καθορίσουν υποχρεώσεις στις τοπικές αρχές για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης πρόληψης
δημιουργίας και διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων και την εγκαθίδρυση συστήματος χωριστής
συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ». Το προσχέδιο των
κανονισμών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται η ψήφιση του εντός του 2019.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Πράσινα Σημεία
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν παγκύπρια 15 Πράσινα Σημεία, ενώ αναμένεται εντός Απριλίου 2019 να
τεθούν σε λειτουργία και τα 8 πράσινα σημεία της επαρχίας Λευκωσίας. Στο παρόν στάδιο, γίνεται
αξιολόγηση του ενδιαφέροντος των τοπικών αρχών για επέκταση του δικτύου με τη δημιουργία
επιπρόσθετων Πράσινων Σημείων.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων συσκευασιών
Στα πλαίσια εφαρμογής του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, έχει ετοιμαστεί
και υποβληθεί στην Ε.Ε. έκθεση για τη διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών με έτος αναφοράς το
2015 για τα ποσοστά ανάκτησης/ανακύκλωσης που έχουν επιτευχθεί. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έκθεσης, η συνολική ανακύκλωση και η συνολική ανάκτηση αποβλήτων
συσκευασιών για το 2015 ανέρχεται στο 59,9%. Ειδικότερα για το κάθε ρεύμα συσκευασίας, τα
ποσοστά ανακύκλωσης στην Κύπρο ήταν 33,2% για το γυαλί, 63,7% για το πλαστικό, 96,6% για το
χαρτί/χαρτόνι, 72,3% μέταλλο και 9,2% για το ξύλο.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2017 Ν.163(Ι)/2017 και των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση
της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 375/2017), την 1 η
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Ιουλίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο για την απαγόρευση της δωρεάν διάθεσης της λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς από πωλητές προϊόντων που διαθέτουν τέτοιες σακούλες
μεταφοράς, με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά (μm) στα σημεία πώλησής τους. Η
χρέωση για κάθε λεπτή σακούλα μεταφοράς θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα πέντε σεντς (€0,05)
συν ΦΠΑ. Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα Περιβάλλοντος πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης
από τις 23/6/2018 μέχρι και τις 8/7/2018.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2012/19/ΕΕ) και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π 73/2015 και 337/2017)
οι “υπόχρεοι παραγωγοί” οργάνωσαν το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών (WEEE
Cyprus Ltd) το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2009. Σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης
που υποβλήθηκε στην Ε.Ε., η κατά κεφαλή συλλεχθείσα ποσότητα ΑΗΗΕ το 2015 ανερχόταν σε
3,123 Kg/κάτοικο (4 kg/άτομο/έτος στόχος 2015), το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό που
ανερχόταν στο 26,5% του μέσου όρου των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά την τελευταία
τριετία σε σχέση με το στόχο του 45% που έχει τεθεί στη νομοθεσία για το 2016 και ο οποίος θα
ανέλθει στο 65% το 2019.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες)
Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/66/ΕΕ) και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.125/2009, 79/2012 και
56/2016) οι “υπόχρεοι παραγωγοί” οργάνωσαν το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών
(ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ) το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2009. Εντός του 2018 ανανεώθηκε η
έγκριση του Συλλογικού Συστήματος με ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Σύμφωνα με την έκθεση
παρακολούθησης που υποβλήθηκε στην Ε.Ε., το ποσοστό της χωριστής συλλογής των
διατιθέμενων στην αγορά μπαταριών ανήλθε στο 30%, σε σχέση με ο στόχο του 45% που έχει τεθεί
για το 2016 και μετά. Μέχρι το τέλος του 2017, το Συλλογικό Σύστημα είχε τοποθετήσει 3947
ειδικούς κάδους συλλογής αποβλήτων φορητών μπαταριών.
Όσον αφορά τις μπαταρίες οχημάτων, από το 2002 υπάρχει οργανωμένο δίκτυο χωριστής
συλλογής και αποστολής τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης στο εξωτερικό.
Υπολογίζεται ότι πέραν του 90% των μπαταριών οχημάτων που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά
συλλέγονται χωριστά και τυγχάνουν περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης. Ειδικά για το έτος 2017
συλλέχθηκαν και εξάχθηκαν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού περίπου 3716 τόνοι
αποβλήτων μπαταριών οχημάτων.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων ελαστικών
Σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών)
Κανονισμούς του 2011 (Κ.Δ.Π.61/2011) για την ευθύνη του παραγωγού για τα ελαστικά,
λειτούργησαν αρχικά τα τρία Συλλογικά Συστήματα RTM Τyres Recycling Ltd, E4C Ltd, και
Nowgreen Ltd. Τον Φεβρουάριο του 2018, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του συλλογικού συστήματος της Nowgreen Ltd
λόγω σοβαρών παρανομιών της εταιρείας.
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Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Κανονισμός Χαρτιού
Μη Συσκευασίας
Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι
περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017. Σκοπός
των Κανονισμών είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη
συσκευασίας, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Προς το
σκοπό αυτό, εντός του 2018 οι παραγωγοί χαρτιού σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ προχώρησαν με την
ετοιμασία πρότασης για αδειοδότηση συλλογικού συστήματος.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης
Το 2018 ετοιμάστηκαν Κανονισμοί, στα πλαίσια του περί Αποβλήτων Νόμου, οι οποίοι θα
ρυθμίζουν θέματα διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής
χρήσης οικιακής προέλευσης εφαρμόζοντας την ευθύνη του παραγωγού. Στις αρχές του 2019 θα
πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση προς ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.
Αποδοτική χρήση των πόρων: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος στο έργο GreenS - Green public procurement
supporters for innovative and sustainable institutional change του Ορίζοντα 2020, το οποίο στοχεύει
στην υποστήριξη των Δημόσιων Αρχών και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για διεκπεραίωση
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Στα πλαίσια του έργου αυτού, πραγματοποιήθηκαν έρευνες
αγοράς για πράσινα προϊόντα, πιλοτικές εφαρμογές και ενημερωτικά σεμινάρια. Το έργο
ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάιο του 2018.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος υποστηρίζει, το έργο Graspinno, το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Med Interreg 2014-2020. To GRASPINNO επικεντρώνεται στην πράσινη καινοτομία.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν για πέμπτη συνεχή χρονιά τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων (CY GPP AWARDS). Τα βραβεία αφορούσαν τις Αρχές Δημοσίου, Ημιδημόσιου
Δικαίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του Ιδιωτικού Δικαίου. Βραβεύτηκαν επίσης οι
καλύτερες προτάσεις της Περιβαλλοντικής Δράσης με τίτλο «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε
όχι στις πλαστικές σακούλες», που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων 2018. Παράλληλα, απονεμήθηκαν Πιστοποιητικά σε εταιρείες/οργανισμούς που
καταχωρήθηκαν το 2018 στο μητρώο CY EMAS REGISTER.
Κατά το 2018, το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών για διαγωνισμούς του Γενικού Λογιστηρίου με στόχο την προμήθεια προϊόντων με
οικολογική σήμανση.
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
Μέχρι τα τέλη του 2018, είχαν καταχωρηθεί στο μητρώο EMAS συνολικά 95 εταιρείες/οργανισμοί,
δύο εκ των οποίων είναι Δημόσιοι Οργανισμοί και συγκεκριμένα Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου και το
κτήριο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
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Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα ( EU Ecolabel)
Το 2018, υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις για απονομή του EU Ecolabel σε προϊόντα, οι οποίες
αξιολογούνται, καθώς και αιτήσεις για τροποποίηση ετικετών σε υφιστάμενα προϊόντα. Μέχρι το
τέλος του 2018, καταγράφονται συνολικά στην οικογένεια του EU Ecolabel 86 προϊόντα και 1
Υπηρεσία.
Γενικά θέματα και προγράμματα
Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου του συστήματος αδειοδότησης και επιθεώρησης
Η Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Structural Reforms
Support Service - SRSS) και η Σκωτσέζικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Scottish Environment
Protection Agency - SEPA) έχουν υπογράψει συμβόλαιο για την παροχή τεχνικής βοήθειας από
την Σκωτσέζικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προς το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος), για τη
δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου ώστε να χορηγείται στους φορείς εκμετάλλευσης μία
περιβαλλοντική άδεια (single environmental permit) καθώς και η δημιουργία σώματος επιθεωρητών.
Προς τους σκοπούς αυτούς, η Σκωτσέζικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει υποβάλει παραδοτέα
σχετικά με τους πιο πάνω στόχους. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, προχώρησε με αγορά νομικών
υπηρεσιών, για την ετοιμασία 3 τροποιητικών Νομοσχεδίων (περί Ελέγχου της Ρύπανσης των
Νερών, περί Βιομηχανικών Εκπομπών και περί Αποβλήτων), οι οποίοι αξιολογούνται από το Τμήμα
Περιβάλλοντος και θα υποβληθούν στο Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο.
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία:
Interreg MED BLUE ISLANDS-Seasonal variation of the waste as an effect of tourism
Με στόχο τη μείωση παραγωγής αποβλήτων που παράγονται λόγω του εποχικού τουρισμού, από
την 1η Νοεμβρίου 2016, το Τμήμα Περιβάλλοντος «τρέχει» ως επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία
με ακόμη 13 φορείς από 8 χώρες, το Ευρωπαϊκό Έργο Interreg Med BlueIslands με συνολικό
προϋπολογισμό €2.755.320,41. Στα πλαίσια του έργου έχουν γίνει μετρήσεις από παραλίες και
θαλάσσιες περιοχές σε 8 νησιά και τα αποτελέσματα έχουν αξιολογηθεί σε έκθεση η οποία αναλύει
το πρόβλημα της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων. Επιπρόσθετα έχει
διαμορφωθεί ένα πολυδιάστατο εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει προτεινόμενα σχέδια δράσης για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγή αποβλήτων.
Interreg EUROPE-COCOON-PG102-Consortium
Management Strategy

for

a

Coherent

European

Landfill

Σκοπός του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2017 με διάρκεια 5 χρόνων και όπου το Τμήμα
Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος, είναι η ανάπτυξη και ολοκλήρωση πολιτικών και η ανταλλαγή
καλών πρακτικών, με στόχο τη δημιουργία σχεδίων δράσης σε θέματα διαχείρισης χωματερών στις
περιοχές που λαμβάνουν μέρος στο εταιρικό σχήμα και στη συνέχεια η υλοποίηση αυτών των
προγραμμάτων. Το 2019 αναμένεται να δημιουργηθεί σχετικό Σχέδιο Δράσης το οποίο η Κύπρος
θα πρέπει να εφαρμόσει κατά την περίοδο 2020-2021.
Interreg Ελλάδα – Κύπρος BIOMA
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Το πρόγραμμα ΒΙΟΜΑ αφορά τη διαχείριση των βιοαποβλήτων σε αποκεντρωμένες περιοχές.
Interreg Med Re-Live Waste
Το πρόγραμμα Re-Live Waste, επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανακύκλωση ζωικών αποβλήτων.
Έργα Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων
Τα έργα του Τομέα Διαχείρισης Αποβλήτων εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας: Προστασία
του Περιβάλλοντος και Αποδοτική Διαχείριση των Πόρων της Πολιτικής Συνοχής 2014 – 2020. Το
Υπουργικό Συμβούλιο στην απόφασή του ημερομηνίας 23.7.2014, στο πλαίσιο έγκρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» έχει
εγκρίνει τα έργα:
- Πρόγραμμα πρόληψης, μείωσης, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οικιακών και παρομοίου
τύπου αποβλήτων σε Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης συνολικού προϋπολογισμού ύψους
€20.000.000 και
- Σχέδιο Χορηγιών σε επιχειρήσεις για προώθηση της αξιοποίησης των χωριστά συλλεγέντων
αποβλήτων προϋπολογισμού ύψους €7.000.000
Πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και
συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων στους Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και
Παραλιμνίου:
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Έργο «Πρόγραμμα πρόληψης, μείωσης, χωριστής συλλογής και
αξιοποίησης οικιακών και παρομοίου τύπου αποβλήτων σε Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης».
Σκοπός του προγράμματος είναι η λήψη μέτρων ορθολογικής διαχείρισης των δημοτικών στερεών
αποβλήτων που παράγονται από ξενοδοχειακές μονάδες και συναφείς χώρους μαζικής παραγωγής
αποβλήτων και η δημιουργία κατάλληλης υποδομής για χωριστή διαλογή και συλλογή των
παραγόμενων αποβλήτων. Με σκοπό την αύξηση του ποσοστού υψηλής ποιότητας
ανακυκλώσιμων υλικών και την εκτροπή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή έχει τεθεί
στόχος για χωριστή συλλογή από το έργο του παραλιακού Λάρνακας – Αμμοχώστου ποσότητας
ύψους 10.000 τόνων αποβλήτων.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάχθηκαν οι Δήμοι Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Η
συνολική εκτιμώμενη αξία του προγράμματος υπολογίζεται να ανέλθει σε €8.250.000, ποσόν που
αντιστοιχεί στο 30,5% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού (€27.000.000). Το πρόγραμμα έχει
υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 90% σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα δαπάνες. Αναμένεται ότι, θα
ολοκληρωθεί εντός του 2019 με την παραλαβή και του υπόλοιπου εξοπλισμού. Η πρώτη έκθεση
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του αναμένεται να δημοσιευτεί
εντός του 2019.
Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα
Το Έργο Διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα», εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ εντάχθηκε υπό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα &
Αειφόρος Ανάπτυξη» (Π.Π. 2014-2020) για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως δικαιούχος, υλοποιεί
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μαζί με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας, δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων και τη
διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής. Μέχρι το τέλος του 2018 ολοκληρώθηκαν 5 δράσεις που
σχετίζονται με την προστασία της περιοχής από πυρκαγιές, με τη διαχείριση του Εθνικού Δασικού
Πάρκου Ακάμα, με αποκατάσταση οικοτόπων, με παρακολούθηση της πτηνοπανίδας και με
διαχείριση της ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών της περιοχής. Οι δαπάνες του Έργου μέχρι το
τέλος του 2018 αντιστοιχούν στο 25% περίπου του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Πρόγραμμα LIFE
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής, έχει την ευθύνη για ενημέρωση και στήριξη
των πιθανών ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – LIFE.
Το τρέχον έργο οικοδόμησης δυναμικού / ανάπτυξης ικανοτήτων LIFE Cyclamen, έχει ως στόχο την
ενδυνάμωση του θεσμού όσο και του Εθνικού Σημείου Επαφής. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν
δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού και ενδιαφερόμενων ομάδων ιδιωτικού τομέα, δράσεις
δικτύωσης, υποστήριξης υποβολής προτάσεων καθώς και διαχείρισης τρεχόντων έργων, και
εξειδικευμένης ενημέρωσης έτσι ώστε να αυξηθεί το επίπεδο επιτυχών προτάσεων για
χρηματοδότηση. Το 2018 υποβλήθηκε και εγκρίθηκε το Συνοπτικό Σημείωμα (Concept Note) για
Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP για τη Φύση.
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