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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2020 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Προώθηση της πράσινης οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας και αλιείας και της 

αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων μέσω προγραμμάτων και έργων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της Κύπρου. 

ΟΡΑΜΑ  

Μια πιο πράσινη, γαλάζια και ενεργειακά αποδοτική οικονομία, καθώς και μια πιο ανταγωνιστική 

και βιώσιμη γεωργία και αλιεία, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομίας με τη δημιουργία νέων 

ευκαιριών απασχόλησης και την ανάπτυξη των αγροτικών και παράκτιων περιοχών, διασφαλίζοντας 

παράλληλα την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

ΑΞΙΕΣ  

1. Αριστεία 

2. Τιμιότητα και Ακεραιότητα 

3. Επαγγελματισμός 

4. Αποτελεσματικότητα 

5. Διαφάνεια και Πρόσβαση   

6. Αξιοπιστία 

7. Παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ   

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τα 

έτη 2018-2020 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. 
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5.  Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη 

δημόσια υγεία. 

6.  Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. 

7.  Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων 

και Υπηρεσιών του Υπουργείου. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΤΟΧΟΣ 1:   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ    

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει διπλό και μερικές φορές 

αντικρουόμενο ρόλο να διαδραματίσει.  Στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση του γεωργικού 

τομέα και η προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην προστασία του 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.  Αυτό αποτελεί πρόκληση για την Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ), 

την οποία καλείται να αντιμετωπίσει μέσω του συντονισμού και της παρακολούθησης του έργου των 

Τμημάτων, οι στόχοι των οποίων προκύπτουν από τις βασικές πολιτικές που καθορίζονται από τον 

Υπουργό. 

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη 

Ο γεωργικός τομέας ήταν ανέκαθεν ένας σημαντικός παραγωγικός τομέας για την οικονομία της 

χώρας.  Διαχρονικά και λόγω των αλλαγών, τόσο στο οικονομικό περιβάλλον (ένταξη στην ΕΕ, 

απελευθέρωση του εμπορίου), όσο και στις κοινωνικές δομές, η σημαντικότητα της αγροτικής 

οικονομίας έχει μειωθεί.  Η γεωργική οικονομία δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις ταχέως 

μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Υπάρχει, ως εκ τούτου, ανάγκη για διαμόρφωση και συντονισμό 

πολιτικών που θα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 

ανάγκες των κύριων ενδιαφερομένων, δηλαδή των αγροτών, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της 

κοινωνίας.  Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Κεντρικής Διοίκησης επικεντρώνεται στην υποστήριξη 

τέτοιου είδους πολιτικών κατά τις συζητήσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο με τα μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, οι οποίοι λαμβάνουν τις τελικές 

αποφάσεις.  Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός με τα Τμήματα, 

προκειμένου να ετοιμαστούν και να υποβληθούν εμπεριστατωμένες προτάσεις που θα 

μεγιστοποιούν την ευημερία του γεωργικού τομέα και θα ελαχιστοποιούν τυχόν ανεπιθύμητες 

ενέργειες. 

Παράλληλα, πρέπει να επανεξεταστεί το μοντέλο παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 

κατάσταση των διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής.  Λόγω των συχνών συνθηκών ξηρασίας στην 

Κύπρο, παρατηρείται ανεπάρκεια στη διάθεση υδατικών πόρων, ενώ η σημασία του ανακυκλωμένου 

νερού στο υδατικό ισοζύγιο έχει αυξηθεί.  Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη oι προοπτικές της 

αγοράς των κυριότερων γεωργικών προϊόντων.  Υπάρχει συνεπώς ανάγκη να ελαχιστοποιηθεί η 

εξάρτηση σε περιορισμένους φυσικούς πόρους, όπως το νερό και η ενέργεια, καθώς και στις 

εισαγωγές.  Τα έργα αυτά θα πρέπει να εκτελούνται από τα Τμήματα ή / και άλλους φορείς 

(δημόσιους και ιδιωτικούς), ενώ η ΚΔ θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή και συνεκτικότητα των 

πολιτικών και έργων που προωθούνται, τα οποία θα αντιμετωπίζουν το βασικό οικονομικό 

πρόβλημα των περιορισμένων φυσικών πόρων και των απεριόριστων αναγκών. 
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Οι διακυμάνσεις του αγροτικού εισοδήματος, είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι αγρότες.  Δεδομένου ότι η εμπορία του προϊόντος σε συμφέρουσες τιμές δεν 

είναι εγγυημένη, ο σχεδιασμός της παραγωγής είναι δύσκολος και ενέχει κινδύνους.  Η κρατική 

στήριξη που παραχωρήθηκε στους αγρότες / αλιείς ενήργησε με την πάροδο του χρόνου ως 

αποτρεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.  Το εύρος των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των αγροτών δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά και η επιβίωση του 

αγροτικού τομέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική στήριξη.  Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 

(Πυλώνας Ι (Άμεσες Ενισχύσεις) και Πυλώνας 2 (ΠΑΑ 2014-2020)) είναι το κύριο εργαλείο για την 

επίλυση των βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

γεωργικού τομέα.  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 

€240.600.000 θα δαπανηθούν στον τομέα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων €108.400.000 από 

εθνικούς πόρους. Σημειώνεται ότι, από το 2014 η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ έχει μεταφερθεί στην 

ΚΔ, επιτρέποντας στην ΚΔ να έχει, όχι μόνο την παρακολούθηση, αλλά και τη διαχείριση του ΠΑΑ 

2014-2020.  Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 

αγροτικής οικονομίας, η ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας θεωρείται πολύ σημαντική, 

δεδομένου ότι πρόκειται για τον τρίτο πιο σημαντικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε αξία 

εξαγόμενων προϊόντων, ο οποίος ποσοτικά αντιπροσωπεύει το 75-80 % της συνολικής εθνικής 

αλιευτικής παραγωγής.  Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, που αντιμετωπίζει ο τομέας της 

υδατοκαλλιέργειας είναι η έλλειψη υποδομής. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-

2020 θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να επενδύσει στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 

ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να προωθηθούν οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμες επιχειρήσεις.  Παρ 'όλα αυτά, η ΚΔ πρέπει να παρακολουθεί στενά τις 

ευκαιρίες χρηματοδότησης και να αναπτύξει ένα δυναμικό μηχανισμό για τον συντονισμό των 

διατμηματικών και διυπουργικών προγραμμάτων για τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των 

κοινοτικών και άλλων πόρων.  Επιπλέον, ένας τέτοιος μηχανισμός θα βοηθήσει στην ιεράρχηση των 

προτάσεων, στη βάση των προτεραιοτήτων πολιτικής που ορίζει η κυβέρνηση. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κυπριακής γεωργίας είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της 

πρωτογενούς παραγωγής προέρχεται από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, που εργάζονται κάτω 

από αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κατά συνέπεια η στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους 

είναι υψίστης σημασίας.  Παράλληλα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προοπτικές εμπορίας των 

κυριότερων γεωργικών προϊόντων.  Η ΚΔ πρέπει να παρακολουθεί στενά το έργο των Τμημάτων και 

να συμμετέχει ενεργά σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που θα ωφελήσουν τον τομέα και θα 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά του. 

Έμφαση πρέπει να δοθεί επίσης στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων.  Το κύριο μεταποιημένο γεωργικό προϊόν που εξάγεται από την Κύπρο είναι 

το χαλούμι, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταχώρησή του 

ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και έχει δημοσιευτεί ο φάκελός του 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τον Ιούλιο του 2015 για υποβολή τυχόν ενστάσεων από άλλα Κράτη 

Μέλη ή / και Τρίτες Χώρες.  Υπάρχει ανάγκη για τη στήριξη της παραγωγής του χαλουμιού και τη 
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διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πρώτων υλών, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του στην 

αγορά.  Η επιτυχία στην εμπορία του χαλλουμιού ως προϊόν ΠΟΠ δείχνει πως ο γεωργικός τομέας 

μπορεί να δημιουργήσει μια μοναδική ταυτότητα για τα προϊόντα του.  Όσον αφορά τα υπόλοιπα 

προϊόντα ποιότητας, τον Οκτώβριο του 2015 καταχωρήθηκε το παφίτικο λουκάνικο ως Προϊόν 

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ενώ εντός του 2016 αναμένεται να καταχωρηθούν το κολοκάσι / 

πούλλες Σωτήρας ως ΠΟΠ και το γλυκό τριαντάφυλλο Αγρού ως ΠΓΕ.  Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει 

ανάγκη για την κατοχύρωση περισσότερων κυπριακών προϊόντων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους και την προσέλκυση υψηλότερων τιμών για την παραγωγή τους.  Παρά 

το γεγονός ότι οι τεχνικές πτυχές μιας τέτοιας πρωτοβουλίας αφορούν τα Τμήματα, σημαντικό έργο, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 

διασφαλιστεί, όπου αυτό είναι δυνατό, ότι θα ωφεληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να 

πραγματοποιείται σε υψηλότερο επίπεδο. 

Ο περιορισμός στη διαθέσιμη γεωργική γη λειτουργεί ως εμπόδιο για την ανάπτυξη της αγροτικής 

οικονομίας.  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της χρήσης της 

εύφορης γης της χώρας, ως ένα πολύτιμο και περιορισμένο περιουσιακό στοιχείο ιδιαίτερης 

σημασίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, και να εξασφαλιστεί η χρήση των 

ανεκμετάλλευτων εκτάσεων στην πρωτογενή παραγωγή. 

Επιπλέον, η ύπαιθρος προσφέρει επιχειρηματικές δραστηριότητες πέρα από την παραγωγή 

τροφίμων και δημιουργεί εναλλακτικές πηγές απασχόλησης.  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. 

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι 

Η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία 

και την ανάγκη διασφάλισης της αειφορίας της ανάπτυξης.  Την ίδια στιγμή, η αξιοποίηση των 

περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου μπορεί να συμβάλει στην οικονομία, λαμβάνοντας 

υπόψη το περιβάλλον από μια νέα προοπτική και αναγνωρίζοντας τη δυναμική των περιβαλλοντικών 

ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου. 

Η αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, τα δάση και οι ορυκτοί πόροι, είναι υψηλής 

προτεραιότητας, και απορρέει από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και την ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη συνεισφορά 

τους στην εθνική οικονομία.  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.  Η Κύπρος είναι ένα νησί που 

χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό φυσικό περιβάλον, το οποίο είναι μια πολύτιμη κληρονομιά που 

πρέπει να προστατεύεται.  Ταυτόχρονα, σημαντικές συνέργειες προς την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος συνιστούν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.  Η 
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κατάλληλη διαχείριση τόσο των εγχώριων όσο και των βιομηχανικών αποβλήτων, στερεών και 

υγρών, θα προστατεύσουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οικονομική ανάπτυξη.  

Νέοι τομείς της επιχειρηματικότητας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, που 

προηγουμένως είχαν παραμεληθεί, έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο, ως αποτέλεσμα των νόμων και 

των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 10 χρόνια.  Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει η 

ΚΔ, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου να αναπτύξει μηχανισμό για τον 

εντοπισμό των συνεργειών προς την προστασία του περιβάλλοντος και των νέων συναφών 

επιχειρηματικών τομέων.  

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).  Τον Απρίλιο του 2016 η 

Κύπρος υπέγραψε τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία επιτεύχθηκε κατά την 21η Σύνοδο των Μερών 

της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και η οποία αποτελεί το 

επιστέγασμα των συλλογικών προσπαθειών των τελευταίων ετών για τη μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου και την ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από την 

παγκόσμια κοινότητα.  Για την εξασφάλιση της συνεκτικότητας των κατάλληλων εργαλείων 

μετριασμού και προσαρμογής που χρησιμοποιούνται από τα Τμήματα, απαιτείται συντονισμός 

μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των Τμημάτων του Υπουργείου. 

Παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η βιώσιμη ανάπτυξη 

μπορεί να επιτευχθεί με πολιτικές που αφορούν και τους τρεις πυλώνες της, δηλαδή τον κοινωνικό, 

τον οικονομικό και το περιβάλλον.  Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη οι πολιτικές που θα 

αναπτυχθούν στο πλαίσιο του στόχου αυτού να στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ 

ταυτόχρονα, μέσω συνεργιών με άλλες πολιτικές της κυβέρνησης, να επιτύχουν μια κοινωνία χωρίς 

αποκλεισμούς και την οικονομική ανάπτυξη.  Αυτές οι πολιτικές, που στόχο έχουν την ενίσχυση της 

πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, καθορίζονται από την ΚΔ, ενώ οι σχετικές δράσεις εφαρμόζονται 

από τα Τμήματα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνεκτικότητα των πολιτικών του Υπουργείου, η ΚΔ 

έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής, για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τμημάτων και 

τον συντονισμό με άλλα Υπουργεία.  Ταυτόχρονα, η ΚΔ παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει 

υποστήριξη στα Τμήματα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς της. 



 

13 

 

Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου γεωργικής παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τους 

διάφορους συντελεστές παραγωγής (νερό, ανακυκλωμένο νερό, γη, εργασία και κεφάλαιο) και 

τις προοπτικές της αγοράς των κυριότερων γεωργικών προϊόντων 

 Την προώθηση της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας (Climate Smart Agriculture) και ειδικότερα τη 

μελέτη της δυνατότητας εισαγωγής νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας (υδροπονική και 

αεροπονική γεωργία), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από ανεπαρκείς πόρους (όπως 

η ενέργεια και το νερό) και να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές 

 Την προώθηση της Συμβολαιακής Γεωργίας, στη βάση συμβολαίων μεταξύ παραγωγού και 

αγοραστή, με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος των διακυμάνσεων του γεωργικού 

εισοδήματος  

 Την ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση της οικογενειακής γεωργίας 

 Την ανάπτυξη στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και υποστηρικτικών μέτρων, 

για τη διαφοροποίηση της παραγωγής προς την παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, και την 

αύξηση της συνολικής παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, προκειμένου να στηριχθεί η 

παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων με κυριότερο το χαλούμι 

 Τη διερεύνηση της δυνατότητας καθιέρωσης ενός Εθνικού Μηχανισμού Πιστοποίησης 

Ποιότητας για τα παραδοσιακά μεταποιημένα και μη-μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.  

Κατοχύρωση περισσότερων προϊόντων υπό το καθεστώς των Ευρωπαϊκών Συστημάτων 

Ποιότητας, όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.τ.λ. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος που θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους 

αγρότες 

 Την εφαρμογή συστημάτων για την υποστήριξη βιώσιμων παραγωγικών επενδύσεων στην 

υδατοκαλλιέργεια 

 Τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων 

 Την ελαχιστοποίηση των απωλειών στα τρόφιμα και τη μείωση των αποβλήτων 

 Την καλή λειτουργία της αγοράς των σιτηρών 

 Τη διασφάλιση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια 

ύδατα) 

 Τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των βιοτόπων της χώρας 

 Τη βιώσιμη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση 

στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους 

 Τον εντοπισμό και την εφαρμογή μέτρων μετριασμού και προσαρμογής σε σχέση με την 

κλιματική αλλαγή 

 Την προώθηση πολιτικών και μέτρων που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πόρων 

 Τη στήριξη της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη Οικονομία 

 Τη στήριξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης 

 Την προώθηση και ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των κυβερνητικών πολιτικών για το περιβάλλον 

και την ανάπτυξη. 
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 Την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης αποβλήτων 

Με βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου, η ΚΔ συντονίζει τα Τμήματα για την ετοιμασία 

του 3ετούς Στρατηγικού Σχεδίου, του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου και του 

Προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων και παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.481 και ημ. 10.7.2013, στο 

Υπουργείο δημιουργήθηκε Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών και 

δομών του Υπουργείου.  Ευθύνη της Μονάδας είναι ο προκαταρκτικός, προληπτικός και ταυτόχρονα 

εκ των υστέρων έλεγχος των Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί η 

αποτελεσματικότητα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητά τους. 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη να αναγνωρίσει την υφιστάμενη κατάσταση, όσον 

αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα Τμήματα, να εισηγηθεί νέες διαδικασίες ή να 

τροποποιήσει τις υφιστάμενες και να διασφαλίσει την εναρμόνιση των διαδικασιών για οριζόντια 

θέματα που εφαρμόζονται στα Τμήματα.  Η Μονάδα θα πραγματοποιεί τυχαίους ή στοχευμένους 

ελέγχους στα Τμήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  

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.  

Μεταξύ άλλων, καλύπτονται τα ακόλουθα: 

 Μελέτη των δομών των Τμημάτων και της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου και προώθηση 

αλλαγών που θα βοηθήσουν στην πιο ευέλικτη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους.    

 Πιλοτική εισαγωγή της διασύνδεσης του Στρατηγικού Προγραμματισμού με τη Διαχείριση της 

Μάθησης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία όλων των 

Τμημάτων του Υπουργείου.  Μεταξύ άλλων, καλύπτονται τα ακόλουθα: 

 Επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του 

Υπουργείου και παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο Υπουργείο και 

στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτό.  

 Συνεισφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου και στην ετοιμασία του 

Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτό. 
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 Παροχή συμβουλών προς τη Διεύθυνση και ετοιμασία προβλέψεων δαπανών / εσόδων. 

 Παρακολούθηση απόδοσης (performance monitoring), με συμμετοχή στην παρακολούθηση 

της υλοποίησης των έργων (project monitoring), στην παρακολούθηση και διαχείριση των 

δεικτών απόδοσης του Υπουργείου, καθώς και στην παρακολούθηση υλοποίησης του 

Προϋπολογισμού του Υπουργείου. 

 Συμβολή στον καθορισμό νέων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων διαδικασιών του Υπουργείου 

(οικονομικών ή άλλων) περιλαμβανομένων των διαδικασιών είσπραξης εσόδων / 

καθυστερημένων εσόδων, του καθορισμού πολιτικής και στη διαχείριση των στοιχείων 

ενεργητικού (πάγιο ενεργητικό, χρεώστες, αποθέματα) και παθητικού (οφειλέτες) και την 

ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής του Υπουργείου. 

 Επίβλεψη Λογιστηρίου Υπουργείου στην ετοιμασία οικονομικών και διοικητικών εκθέσεων 

(financial and management reporting), τη  διασφάλιση συμμόρφωσης με τα σχετικά Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα, για σκοπούς ετοιμασίας οικονομικών καταστάσεων  

στη  διαχείριση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του Λογιστηρίου. 

 Διασφάλιση της συμμόρφωσης διαδικασιών του Υπουργείου με σχετική Νομοθεσία και 

Κανονισμούς, συμμετοχή στο σχεδιασμό συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και επιβεβαίωση 

της αποτελεσματικότητας τους και ρυθμίσεις για διαδικασία καταγγελιών δυσλειτουργιών 

(whistle-blowing). 

 Ορθή χρήση λογιστικών συστημάτων με σκοπό τη διασφάλιση ορθολογικής δημοσιονομικής 

και οικονομικής διαχείρισης. 

 Ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου με στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών που να 

υποστηρίζουν την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των πόρων του Υπουργείου. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(ΠΑΑ) 2014-2020 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΚΔ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ΠΑΑ μέσω της Διαχειριστικής Αρχής.  Επιπρόσθετα, η ΚΔ 

παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο των εθνικών ή / και των συγχρηματοδοτούμενων από την 

ΕΕ σχεδίων που εφαρμόζονται από τα Τμήματα, μέσω διαφόρων εργαλείων, και προωθεί την 

αποτελεσματική και μέγιστη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.6: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ    

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής κατέστησε επιτακτική την ανάγκη της διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη μεταρρύθμιση 

των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες από το Δημόσιο.  Στη βάση του Σχεδίου Δράσης για τη 

Μεταρρύθμιση του Υπουργείου και αποσκοπώντας στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της Κεντρικής 

Διοίκησης.  Οι διαδικασίες λειτουργίας του Υπουργείου τυγχάνουν αναθεώρησης, προκειμένου να 

ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της Κεντρικής Διοίκησης στη χάραξη πολιτικής, να αντιμετωπιστούν οι 
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νέες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο 

και οι υπηρεσίες. 

Η ΚΔ βρίσκεται σε διαδικασία εσωτερικής αναδιάρθρωσης.  Ανταποκρινόμενη στο Σχέδιο Δράσης για 

τη Μεταρρύθμιση του Υπουργείου η ΚΔ ενισχύθηκε με τη δημιουργία τριών Διευθύνσεων: της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οριζόντιων και 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.  Για το λόγο αυτό, έχουν αποσπαστεί 

Λειτουργοί από τα Τμήματα στην ΚΔ του Υπουργείου.  Επιπρόσθετα, η ΚΔ συντονίζει την 

αναδιάρθρωση των Τμημάτων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για τη Μεταρρύθμιση του Υπουργείου 

και στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών και μείωσης του διοικητικού φόρτου. 

Οι κυριότερες αλλαγές που προωθούνται στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου αφορούν 

τα εξής: 

 Τη μεταρρύθμιση / μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης. 

 Τη μελέτη / θέσπιση ενός νέου Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης. 

 Τη μεταρρύθμιση / μετεξέλιξη της Επιτροπής Σιτηρών και τη δημιουργία Υπηρεσίας στο 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία θα μεριμνά για την 

εξασφάλιση, διατήρηση και διάθεση στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών.  

 Τη μεταφορά των πλείστων αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Μεταλλείων στο Τμήμα Γεωλογικής 

Επισκόπησης. 

 

Προβλέπεται επίσης η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος επικοινωνίας μεταξύ της Κεντρικής 

Διοίκησης, των Τμημάτων και των πολιτών, μέσω ενός συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Αυτό αναμένεται ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και θα αυξήσει την παραγωγικότητα. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 44.84) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01: Στρατηγικός σχεδιασμός, χάραξη πολιτικής και συντονισμός των Τμημάτων, κατάρτιση του Προϋπολογισμού, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

Δ02: Εσωτερικός έλεγχος 

Δ03: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Δ04: Οικονομική διαχείριση / λογιστική εργασία 

Δ05: Διαχείριση και αξιολόγηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και διαχείριση των 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

Δ06: Αναδιάρθρωση του Υπουργείου 

 

Δ00

Δ01
Δ02

Δ03

Δ04

Δ05

Δ06
Δ00

Δ01

Δ02

Δ03

Δ04

Δ05

Δ06
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 
Σ1: Διαμόρφωση Πολιτικής, Αποτελεσματική και 

Αποδοτική Διαχείριση 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ

Σ1

1

2

3

4

5
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  -  ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

2,210,507  

          

2,240,723  

          

2,263,930  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες               

982,810  

             

987,810  

          

1,028,310  

0

4 

Μεταβιβάσεις            

5,404,062  

          

4,982,462  

          

4,982,462  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια               

600,000  

             

600,000  

             

600,000  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια               

230,710  

              

30,710  

              

30,710  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή              

200,000  

             

200,000  

             

200,000  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

9,628,089  

          

9,041,705  

          

9,105,412  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

          

1,146,242  

          

1,217,550  

          

1,245,657  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-         

1,670,388  

-         

1,681,242  

-         

1,697,714  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

9,103,943  

          

8,578,013  

          

8,653,356  
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

  

Κατ

. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

9,103,943  

           

8,578,013  

           

8,653,356  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,686,361  

           

1,777,031  

           

1,811,874  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

           

1,146,242  

           

1,217,550  

           

1,245,657  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

6,936,872  

           

6,520,272  

           

6,560,772  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

932,810  

             

937,810  

             

978,310  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

6,004,062  

           

5,582,462  

           

5,582,462  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

480,710  

             

280,710  

             

280,710  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

          

1,670,388  

          

1,681,242  

          

1,697,714  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

909,558  

             

862,351  

             

882,697  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

517,952  

             

533,671  

             

540,948  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

288,302  

             

296,374  

             

300,020  

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    



  

21 

 

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

301,021  

             

302,634  

             

315,704  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

301,021  

             

302,634  

             

315,704  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

90,586  

               

26,045  

               

26,045  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

909,558  

             

862,351  

             

882,697  

Σ

1   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

           

8,194,385  

           

7,715,663  

           

7,770,659  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,168,409  

           

1,243,360  

           

1,270,926  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

857,940  

             

921,176  

             

945,637  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

6,635,851  

           

6,217,638  

           

6,245,068  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

631,789  

             

635,176  

             

662,606  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

6,004,062  

           

5,582,462  

           

5,582,462  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

390,124  

             

254,665  

             

254,665  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

8,194,385  

           

7,715,663  

           

7,770,659  

Σ

2   0       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3   0       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

           

1,670,388  

           

1,681,242  

           

1,697,714  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,670,388  

           

1,681,242  

           

1,697,714  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η κυπριακή οικονομία, κυρίως από το 2000 μέχρι και σήμερα, χαρακτηρίζεται από τη μεγέθυνση του 

τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και τη συρρίκνωση των άλλων δύο τομέων της οικονομίας (πρωτογενή 

και δευτερογενή). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η γεωργία συμβάλλει κατά 2,1% στο ΑΕΠ και απασχολεί 

περίπου το 5% του εργατικού δυναμικού (Απογραφή Γεωργίας, 2010). 

Το γεωργικό εισόδημα, παρότι παρουσίασε αυξητικές τάσεις κατά την περίοδο 2000-2002, με την 

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004 και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 

μειώνεται, με τη μείωση να καθίσταται ιδιαίτερα έντονη τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα στις μικρές 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (γ.ε.), γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη επανασχεδιασμού της 

κυπριακής γεωργίας, με έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και στην αξιοποίηση των 

συγκριτικών της πλεονεκτημάτων (υψηλή ποιότητα, πρώιμα προϊόντα, κ.τ.λ.).  Αυτό διαφάνηκε σε 

μεγάλο βαθμό και από τη μελέτη «Επιπτώσεις της ένταξης στην ΕΕ και το μέλλον και η δυναμική του 

κυπριακού αγροτικού τομέα» (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 2010).  

Προς αξιοποίηση των πιο πάνω, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση αγροδιατροφικών 

προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως είναι τα Προϊόντα Ποιότητας, δηλαδή τα προϊόντα 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), 

καθώς και τα Βιολογικά Προϊόντα. Σε σχέση με τα ΠΓΕ και ΠΟΠ, έχουν ήδη καταχωρηθεί ως ΠΓΕ 

τέσσερα προϊόντα, το Λουκούμι Γεροσκήπου, η Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου, το Παφίτικο 

Λουκάνικο και το Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού και ως ΠΟΠ, το Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι - Πούλλες 

Σωτήρας, ενώ έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 

εξέτασης ο φάκελος που αφορά στο Χαλλούμι. Αναφορικά με τη Βιολογική Γεωργία στην Κύπρο, 

σύμφωνα με στοιχεία του 2015, η ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία. Σήμερα, ο 

αριθμός των βιοκαλλιεργητών ανέρχεται στους 1.032 και η βιοκαλλιεργούμενη έκταση υπερβαίνει τα 

4.700 εκτάρια (3,7% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης).  

Η ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και η παραγωγικότητα των γ.ε. εξαρτώνται σε σημαντικό 

βαθμό από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά τους. Κατά το 2010, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής 

Γεωργίας 2010, το σύνολο των γ.ε. ανερχόταν σε 38.859 έναντι 45.200 το 2003, ενώ το μέσο μέγεθος 

των γ.ε. διατηρήθηκε στα 3 εκτάρια. Να σημειωθεί ότι, η συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική γη 

μειώθηκε κατά 24% σε σύγκριση με το 2003. Επιπρόσθετα, το 81% των γ.ε. είχαν μέγεθος μικρότερο 

των 3 εκταρίων και καλλιεργείτο το 22% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης, ενώ το υπόλοιπο 19% 

των γ.ε. είχαν μέγεθος μεγαλύτερο των 3 εκταρίων και καλλιεργείτο το 78% της χρησιμοποιούμενης 

γεωργικής γης. Η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεταβολής του πλαισίου 

λειτουργίας του αγροτικού τομέα μετά την ένταξη στην ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα της μείωσης του 

προστατευτισμού, της κατάργησης της στήριξης των τιμών, της αποσύνδεσης της ενίσχυσης από την 

παραγωγή, της ταυτόχρονης μείωσης των τιμών και των επιδοτήσεων, της αύξησης του κόστους 
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εισροών, του ανοίγματος των αγορών και της λειτουργίας του γεωργικού τομέα σε ένα έντονο 

ανταγωνιστικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ωστόσο και η επίδραση των επιπτώσεων των 

κλιματικών αλλαγών και πιο συγκεκριμένα της συνεχιζόμενης ανομβρίας και της ξηρασίας.  

Σε ότι αφορά στην ηλικιακή σύνθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας 2010, η μέση 

ηλικία των αγροτών είναι τα 59 χρόνια σε σχέση με τα 54 χρόνια το 2003. Η ηλικιακή στρωμάτωση 

παρέμεινε σχετικά σταθερή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το 62% των εργαζομένων στη γεωργία το 

2010, είναι ηλικίας άνω των 55 ετών έναντι 49% το 2003, και μόνο το 3% είναι κάτω των 35 ετών. Το 

χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται και με ένα από τα βασικότερα διαρθρωτικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η κυπριακή γεωργία, δηλαδή το πολύ χαμηλό ποσοστό των γεωργών που διαθέτουν 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των αγροτών (94%) έχει 

μόνο πρακτική πείρα, το 5% έχει κάποια βασική γεωργική εκπαίδευση ενώ μόνο το 0,4% έχει πλήρη 

γεωργική εκπαίδευση.  

Το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 

γεωργίας αποτελεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που εφαρμόζεται από την ένταξή μας στην ΕΕ το 

2004 μέχρι και σήμερα. Κύρια επιδίωξη της ΚAΠ είναι οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να 

απολαμβάνουν ασφαλή τρόφιμα σε προσιτές τιμές και οι αγρότες να απολαμβάνουν ένα αξιοπρεπές 

εισόδημα. Για την επίτευξη των ανωτέρω, ο κύριος προσανατολισμός της ΚΑΠ είναι η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας και της υπαίθρου. Το νέο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι το εργαλείο για την υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας, περιλαμβανομένων των επενδύσεων, της αύξησης της παραγωγικότητας, της 

παροχής κινήτρων στους νέους γεωργούς, καθώς και της βελτίωσης της ηλικιακής διάρθρωσης και 

του επιπέδου εκπαίδευσης του γεωργικού δυναμικού, όπως έχουν καταδειχθεί και από την SWOT 

Analysis που διενεργήθηκε για το ΠΑΑ 2014-2020 και αφορούσε την κυπριακή γεωργία.  

Οι δύο Πυλώνες της ΚΑΠ αφορούν:  

1)  Τις Άμεσες Πληρωμές προς τους γεωργοκτηνοτρόφους (Εκταρικές Επιδοτήσεις) και την Ενιαία 

Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ), μέσα από την υλοποίηση διαφόρων Μέτρων στήριξης της 

ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων (Πυλώνας 1), και  

2) Την Αγροτική Ανάπτυξη και την υλοποίηση του ΠΑΑ (Πυλώνας 2). Σχετικά με το ΠΑΑ σημειώνεται 

ότι, Αρμόδια Εθνική και Διαχειριστική Αρχή είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και στην εφαρμογή του εμπλέκονται το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ), το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και το Τμήμα Δασών από το ΥΓΑΑΠ, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

(ΚΟΑΠ), καθώς και τα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και Εσωτερικών.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

Εφαρμογή Κοινοτικών Σχεδίων μέσω της ΚΑΠ:  

1) Εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση των Άμεσων Ενισχύσεων προς τους 

γεωργούς, καθώς και συμμετοχή στις σχετικές Επιτροπές σε κοινοτικό επίπεδο. Η χρηματοδότηση 

προέρχεται αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον 

ΚΟΑΠ.   

2) Εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη, συντονισμός, σύνταξη και εφαρμογή 

διαφόρων Μέτρων του ΠΑΑ, καθώς και συμμετοχή στις σχετικές Επιτροπές σε κοινοτικό επίπεδο. Το 

ΠΑΑ είναι συγχρηματοδοτούμενο και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον ΚΟΑΠ.    

3) Συντονισμός, σύνταξη και εφαρμογή διαφόρων Μέτρων της Ενιαίας Κοινής Οργάνωσης των 

Αγορών (ΚΟΑ), όπως είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης της Αμπελοκαλλιέργειας (ΕΠΣΑ), το 

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, κ.τ.λ., καθώς και συμμετοχή στις σχετικές Επιτροπές σε κοινοτικό 

επίπεδο. Τα Σχέδια των ΚΟΑ είναι κατά κύριο λόγο συγχρηματοδοτούμενα και οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται από τον ΚΟΑΠ.    

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων / Προγραμμάτων:  

1) Εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής, συντονισμός και παρακολούθηση των κρατικών ενισχύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, τις ενισχύσεις De 

minimis και τον Απαλλακτικό Κανονισμό στον τομέα της γεωργίας. Τα Σχέδια των κρατικών 

ενισχύσεων χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από το ΤΓ 

ή και άλλους Οργανισμούς (π.χ. Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ), ΚΟΑΠ, κ.τ.λ.). 

2) Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής εργασίας μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων 

ανάπτυξης των τομέων της γεωργοκτηνοτροφίας (οπωροκηπευτικά, αμπελοκαλλιέργεια, φυτά 

μεγάλης καλλιέργειας, ζωική παραγωγή και παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών), με στόχο 

τη βελτίωση της διαχείρισης και της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα εν λόγω 

προγράμματα χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (π.χ. ΠΟΠ, ΠΓΕ, 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Τ.Λ.) 

Α) Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης 

(ΠΟΠ) 

1) Διαδικασία καταχώρησης μιας ονομασίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ: Υποβολή αίτησης από τους 

ενδιαφερόμενους παραγωγούς, εξέτασή της σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και καταχώρησή της 

στο σχετικό Ευρωπαϊκό Μητρώο, εφόσον πληρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. 

2) Μέτρα Προώθησης: Εφαρμογή διαφόρων Μέτρων του ΠΑΑ για την προώθηση των ποιοτικών 

προϊόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσονται και σχετικές συνεργασίες του ΤΓ με ερευνητικά 

ιδρύματα (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών). 

Β) Βιολογική Γεωργία 

1) Διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο Επιχειρηματιών Βιολογικής Παραγωγής: Υποβολή αίτησης 

από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στο ΤΓ για ένταξη στο Μητρώο Επιχειρηματιών Βιολογικής 

Παραγωγής, αφού υπογράψουν σύμβαση για σκοπούς ελέγχου και πιστοποίησης με έναν 

αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ).  

2) Μέτρα Προώθησης: Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ για 

προώθηση και ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας, ως επίσης και την επιμόρφωση των νέων 

βιοκαλλιεργητών μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.4: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στον αγροτικό κόσμο, μέσω του Μέτρου του ΠΑΑ 

«Εκπαίδευση, πληροφόρηση και διάδοση της γνώσης».  

2) Παροχή ενημέρωσης καθώς και τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό κόσμο, 

τόσο από τα κεντρικά γραφεία του ΤΓ, όσο και από τα έξι (6) Γεωργικά Γραφεία που διατηρεί. Οι 

συμβουλές παρέχονται μέσω προσωπικών επαφών, τόσο επί τόπου στις γεωργοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, όσο και στα κατά τόπους γραφεία του ΤΓ ή μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.  

3) Διεξαγωγή σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων, διαλέξεων, νυχτερινών συγκεντρώσεων σε κοινότητες, 

καθώς και έκδοση έντυπων υλικών (π.χ. περιοδικό Αγρότης), ενημερωτικών βιβλιαρίων, άρθρων σε 

εφημερίδες και ανακοινώσεις.  

4) Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών μέσω της  ιστοσελίδας του ΤΓ και της ιστοσελίδας του 

Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), με αποστολή γραπτών μηνυμάτων (sms), καθώς επίσης και μέσω 

οπτικοακουστικού υλικού (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα).  
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5) Παροχή τεχνικής κατάρτισης, μέσω της οργάνωσης συστημάτων μαθητείας από τα Κέντρα 

Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ).  

6) Παροχή πληροφόρησης μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη), η 

οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από την 

Κυπριακή Δημοκρατία μέσω διαδικτύου.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ (ONE STOP SHOP FOR 

FARMERS) 

Με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Αγρότη (One Stop Shop for Farmers) παρέχεται 

υποστήριξη και εύκολη πρόσβαση στους αγρότες σε θέματα που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα, καθώς και σε πληροφορίες / ενημέρωση για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες του ΥΓΑΑΠ. Η πρωτοβουλία αυτή της Κεντρικής Διοίκησης του Υπουργείου 

υλοποιείται από το ΤΓ. 

ΣΤΟΧΟΣ 2:  ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Στο παρόν στάδιο υπολογίζεται ότι η γεωργία και μόνο (χωρίς να υπολογίζονται τα δάση) αξιοποιεί 

περίπου 130.000 εκτάρια γης (23% του συνόλου της έκτασης της Κύπρου που ελέγχεται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία).  Ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η γεωργία στις περιοχές αυτές έχει θετικές, 

αλλά και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο γεωργός πλέον δεν είναι μόνο 

παραγωγός τροφίμων, αλλά συμβάλλει στην αποτροπή της υποβάθμισης των εδαφικών πόρων, στη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας, στην προστασία και διαφύλαξη των υδατικών πόρων, καθώς επίσης 

και στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω των γεωργικών πρακτικών που 

ακολουθεί. 

Σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, το έδαφος παρέχει υπηρεσίες που είναι ουσιαστικές για τις 

ανθρώπινες ανάγκες και την επιβίωση των οικοσυστημάτων. Εντούτοις, το έδαφος, ως μη 

ανανεώσιμος πόρος, βρίσκεται σε διαδικασία υποβάθμισης, η οποία θα ενταθεί εάν δεν αναληφθεί 

δράση. Προς τον σκοπό αυτό, η  Κυπριακή Δημοκρατία έχει θεσπίσει τον Κανονισμό του 2002 που 

αφορά τη Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία (εναρμόνιση με την Οδηγία 86/278/ΕΟΚ), στον 

οποίο αναφέρονται οι οριακές τιμές των βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται κατά έτος 

στα καλλιεργούμενα εδάφη. 

Πρόσθετα, οι κλιματικές αλλαγές αλλά και η υπεράντληση των υπογείων υδάτων, έχουν οδηγήσει 

στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθμισή τους. Για την προστασία αλλά και ανάκαμψη των 

υδροφορέων, έχει θεσπιστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΟΚ 2000/60. Επίσης, η νιτρορύπανση των 

υπόγειων και επιφανειακών νερών είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στις γεωργικές δραστηριότητες. Η υποχρέωση για προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση 

απορρέει από τη σχετική Οδηγία (91/676/ΕΚ) που αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες. Για 
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σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία αυτή, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκδώσει τους Περί Ελέγχου 

της Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 μέχρι 2013, τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμούς του 2002, το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών (Πρόγραμμα Δράσης για Προστασία των Ευπρόσβλητων Ζωνών από τη Νιτρορύπανση) 

Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 281/2014) και τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του 2007 (Κ.Δ.Π. 

263/2007). 

Σημειώνεται επίσης ότι, η κακή λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η μη 

ορθολογική διαχείριση μεγάλου όγκου κτηνοτροφικών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση 

του περιβάλλοντος ή / και των υπογείων υδροφορέων. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κ.Δ.Π. 

433/2006 σχετικά με το διάταγμα για τις αγελαδοτροφικές μονάδες, αποτελεί υποχρέωση των 

κτηνοτρόφων όπως κατασκευάσουν στεγανές πλατφόρμες για αποθήκευση των στερεών 

κτηνοτροφικών αποβλήτων, ενώ για τις χοιροτροφικές μονάδες έχει εκδοθεί η Κ.Δ.Π. 737/2003 που 

αναφέρει τους Γενικούς Όρους Απόρριψης Αποβλήτων για χοιροστάσια, τα οποία επεξεργάζονται τα 

χοιρολύματα με μηχανικό διαχωρισμό. 

Ιδιαίτερη έμφαση για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του 

περιβάλλοντος δίδεται και μέσα από την ΚΑΠ, με την παροχή κινήτρων για άσκηση γεωργικών 

πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Η υποχρεωτική εφαρμογή των προνοιών της Πολλαπλής 

Συμμόρφωσης και του «πρασινίσματος», που πρώτη φορά εντάσσονται στον 1ο Πυλώνα και τις 

Άμεσες Πληρωμές, σε συνδυασμό με τα εθελοντικά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του 2ου Πυλώνα της 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προωθούν τόσο πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όσο και δράσεις για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν, μεταξύ 

άλλων, την εφαρμογή συστημάτων αμειψισποράς, την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής και τη 

βιολογική γεωργία. Η εφαρμογή των δράσεων αυτών θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 

υπόγειων υδροφορέων, τη βελτίωση της δομής, της χημικής σύστασης και της γονιμότητας του 

εδάφους, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας κ.α. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΩΦΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Εφαρμογή Κοινοτικών Σχεδίων μέσω της ΚΑΠ:  

1) Εισηγήσεις για χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση των άμεσων ενισχύσεων προς τους 

γεωργούς και πιο συγκεκριμένα των πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον. Η 
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χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από κοινοτικούς πόρους και οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται από τον ΚΟΑΠ.   

2) Συντονισμός και σύνταξη των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων του ΠΑΑ. Το ΠΑΑ είναι 

συγχρηματοδοτούμενο και οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον ΚΟΑΠ.  

3) Θέσπιση Νομοθεσιών για εναρμόνιση με την Κοινοτική Νομοθεσία και συντονισμός ενημέρωσης 

των αγροτών, αναφορικά με τις πρόνοιες της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, η οποία αποτελεί τη βάση 

για την καταβολή επιδοτήσεων στον τομέα της γεωργίας.     

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΩΦΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων / Προγραμμάτων:   

1) Σχεδιασμός και διαχείριση Σχεδίων προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων και του 

περιβάλλοντος (Σχέδιο για Επαναδραστηριοποίηση των Πληγέντων Αγροτών και για Αποκατάσταση 

του Περιβάλλοντος στις Περιοχές που Πλήγηκαν από Πυρκαγιά, Κατεδάφιση/ Μετεγκατάσταση 

Οχληρών Υποστατικών, Σχέδιο για Καταπολέμηση της Ποντίκας, κ.τ.λ.). Τα εν λόγω Σχέδια 

χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. 

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το Τμήμα Γεωργίας διενεργεί ελέγχους, οι οποίοι πηγάζουν από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία 

και αφορούν κυρίως φυτά, φυτικά και ζωικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, τρόφιμα καθώς και 

ζωοτροφές, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα υψηλού κινδύνου. Παρ’ ότι οι πλείστες Νομοθεσίες 

εφαρμόζονται αποτελεσματικά, εντούτοις διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης του 

σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου. Απαιτείται επίσης η καταγραφή των διαδικασιών για τη διενέργεια 

ελέγχων των Νομοθεσιών. Σημαντικός παράγοντας επίσης για τη διενέργεια των ελέγχων είναι και η 

διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων. Επισημαίνεται ότι, με την ενοποίηση των κλιμακίων 

ελέγχων, την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον ΚΟΑΠ για τη διενέργεια κοινών ελέγχων 

στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, καθώς και τη δημιουργία μονάδων ελέγχου για τις 

επιθεωρήσεις πολλών Νομοθεσιών σε μία επίσκεψη από ομάδα επιθεωρητών, ο αριθμός των 

ελέγχων σε επίπεδο παραγωγού αναμένεται να αυξηθεί. 

Το ΤΓ, ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των ζωοτροφών που εισάγονται ή διακινούνται στο έδαφος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας. Νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους των ζωοτροφών που καταφθάνουν στα σημεία 
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εισόδου της Δημοκρατίας είναι οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος 

Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμοι του 1993 έως το 2007, καθώς και οι σχετικοί Εθνικοί και 

Κοινοτικοί Κανονισμοί (ΕΚ) 178/2002 και 882/2004. 

Στα πλαίσια της ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών από τη χρήση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και βιοκτόνων, το ΤΓ εφαρμόζει τις ακόλουθες Νομοθεσίες: Ο περί Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων Νόμος του 2011, οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων Κανονισμοί του 

2012, οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Πώληση, Παρασκευή και Αποθήκευση) Κανονισμοί του 2003, ο 

περί Βιοκτόνων Νόμος του 2014 και οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) 

Κανονισμοί του 2011. Σημειώνεται ότι, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι διαδικασίες διενέργειας 

ελέγχων, ενώ σύντομα ολοκληρώνεται η καταγραφή των διαδικασιών σε ότι αφορά τα βιοκτόνα.  

Επιπλέον, το ΤΓ εφαρμόζει τις Νομοθεσίες της φυτοϋγείας και ποιότητας (οι περί Μέτρων 

Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά 

Προϊόντα Νόμοι του 2003 μέχρι 2012) και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (οι περί Παραγωγής 

και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμοι του 2007 και 2011 και οι περί Σπόρων 

Νόμοι του 1998 μέχρι 2012), που είναι πλήρως εναρμονισμένες με το σχετικό Κοινοτικό Κεκτημένο 

και προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα.  

Με βάση την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, το ΤΓ διενεργεί ελέγχους για τις προδιαγραφές 

εμπορίας αριθμού ζωικών προϊόντων, καθώς και για την ταξινόμηση των σφάγιων (βοοειδών, 

χοίρων και προβάτων). Επίσης, στον τομέα της πτηνοτροφίας, εφαρμόζεται ο περί Προδιαγραφών 

Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 103(Ι)/2016, ο περί Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, 

Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 280(Ι)/2004 και ο περί Παραγωγής και Χρήσης 

Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 281(Ι)/2004.  

Το ΤΓ είναι επίσης η Αρμόδια Αρχή για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών 

προϊόντων και εφαρμόζει Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες (Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007, 

Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008, Κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 και Νόμος 227(Ι)/2004). Επίσης, στα πλαίσια 

της εποπτείας του Συστήματος Ελέγχου για τη Βιολογική Παραγωγή, το ΤΓ θεσπίζει και εφαρμόζει το 

Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων.    

Τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Ζωοτροφών, Λιπασμάτων και Φύλλων, Ελέγχου Υπολειμμάτων 

Γεωργικών Φαρμάκων, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών που διενεργούν αναλύσεις σε τρόφιμα και 

ζωοτροφές, είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 17025. Βασικός στόχος είναι η 

διατήρηση της διαπίστευσης και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας, 

καθώς και η βελτίωσή του για διασφάλιση της συνεχούς αποτελεσματικότητάς του. Προωθείται 

ταυτόχρονα και η συνεχής επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης των Εργαστηρίων σε επιπρόσθετες 

μεθόδους, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών. Με 

βάση νέα Κοινοτική Νομοθεσία, απαιτείται επίσης διαπίστευση για τα εργαστήρια που διενεργούν 

αναλύσεις για σκοπούς φυτοϋγειονομικού ελέγχου.  
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Για μείωση της απώλειας και σπατάλης τροφίμων, που αποτελεί σημαντικό θέμα του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, προωθούνται δράσεις για μείωση της 

απώλειας κατά τη διαδικασία παραγωγής, συγκομιδής, μεταφοράς, μετασυλλεκτικής μεταχείρισης, 

αποθήκευσης και κατανάλωσης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των γεωργών και άλλων εμπλεκομένων 

στον αγροδιατροφικό τομέα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Το ΤΓ συμμετέχει στον καταρτισμό των Νομοθεσιών σε κοινοτικό επίπεδο, εφαρμόζει Κοινοτικές και 

Εθνικές Νομοθεσίες και διενεργεί ελέγχους που πηγάζουν από τις εν λόγω Νομοθεσίες, οι οποίες 

αφορούν κυρίως φυτά, φυτικά και ζωικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, τρόφιμα, καθώς και 

ζωοτροφές, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα υψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, το ΤΓ χειρίζεται τα 

πιο κάτω θέματα:   

1) Έλεγχος Ζωοτροφών: Ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την εισαγωγή, παρασκευή, 

συσκευασία, σήμανση, εμπορία και χρήση όλων των ζωοτροφών, αυτούσιων προσθετικών και 

προμιγμάτων (εκτός των φαρμακούχων ζωοτροφών), καθώς και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και 

των ενδιάμεσων για σκοπούς εγγραφής / έγκρισης. Αξίζει να σημειωθεί η δέσμευση όλων των 

υλικών υψηλού κινδύνου (αραβόσιτος, γλουτένη αραβοσίτου, βαμβακόσπορος κ.τ.λ.), που 

προέρχονται είτε από Τρίτες Χώρες είτε από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ, για εφαρμογή των 

απαραίτητων ελέγχων (αφλατοξίνη Β1 και σαλμονέλα).  

2) Έλεγχος Αγροχημικών: Διενέργεια ελέγχων σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, τόσο 

στο επίπεδο της αγοράς, όσο και στο επίπεδο της χρήσης τους. Επιπλέον, εφαρμογή διαδικασιών για 

χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα, καθώς και για χορήγηση άδειας σε 

καταστήματα εμπορίας, πωλητές, αποθήκες και εργοστάσια φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σε 

συνεργεία και επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων.  

3) Έλεγχος Φυτοϋγείας και Ποιότητας: Διενέργεια ελέγχων σε φυτά και φυτικά προϊόντα που 

προέρχονται από Τρίτες Χώρες ή άλλα Κράτη Μέλη ή εξάγονται σε Τρίτες Χώρες ή σε γεωργικά 

προϊόντα που διακινούνται από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. 

Διενέργεια ελέγχων σε προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και στις εγκαταστάσεις τους 

και στους αδειούχους πωλητές σπόρων προς φύτευση. Επισκοπήσεις για επιβεβαίωση απουσίας 

επιβλαβών οργανισμών και εφαρμογή Σχεδίων σε περίπτωση εντοπισμού τους. Τέλος, διενέργεια 

ελέγχων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 852/2004.  
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4) Έλεγχος Ζωικών Προϊόντων: Διενέργεια επιθεωρήσεων, τόσο στα σφαγεία, εργαστήρια 

τεμαχισμού κρέατος πουλερικών, εκκολαπτήρια και κέντρα συσκευασίας αυγών, όσο και σε 

υπεραγορές, κρεοπωλεία, κ.τ.λ.  

5) Έλεγχος Προϊόντων Ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογικά): α) Διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο 

παραγωγού, μεταποιητή και αγοράς για όλα τα προϊόντα ποιότητας, β) Εξέταση αιτήσεων και 

ενστάσεων επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΟΠ / ΠΓΕ, γ)  

Έγκριση, έλεγχος και εποπτεία Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης.  

Οι εργασίες των Εργαστηρίων του ΤΓ προκύπτουν από την εφαρμογή Εθνικών / Ευρωπαϊκών 

Νομοθεσιών ή / και για την επίλυση προβλημάτων στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών στους γεωργοκτηνοτρόφους ή / και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων του ΤΓ που 

αναφέρονται πιο πάνω. Τα εργαστήρια που διενεργούν τις αναλύσεις σε τρόφιμα και ζωοτροφές 

είναι διαπιστευμένα, επιβάλλεται όμως η διατήρηση της διαπίστευσης τους και ταυτόχρονα η 

συνεχής επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: Ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας 
της Κυπριακής 
Γεωργίας. 

ΔΕ1: Αύξηση (%) της 
αξίας των γεωργικών 
εξαγωγών της Κύπρου. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Η αξία των γεωργικών εξαγωγών 
(ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και 
βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής 
προέλευσης) για την τρέχουσα χρονιά. 

 Παρονομαστής: Η αξία των γεωργικών 
εξαγωγών (ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα 
και βιομηχανικά προϊόντα γεωργικής 
προέλευσης) για την περασμένη χρονιά.  
 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται η ετήσια μεταβολή 
των γεωργικών εξαγωγών της Κύπρου. 

Δ1.1: Εφαρμογή 
Κοινοτικών Σχεδίων 
/ Προγραμμάτων 
στον αγροτικό 
τομέα. 
 

ΔΑ01: Ο αριθμός (%) 
των αγροτών που 
επωφελείται από 
Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα που 
εφαρμόζονται από το 
ΤΓ, σε σχέση με το 
σύνολο των αγροτών 
που επωφελούνται από 
τις Άμεσες Πληρωμές. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Ο συνολικός αριθμός των 
αγροτών που επωφελείται από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα που εφαρμόζονται από το ΤΓ 
(Μελισσοκομικό Πρόγραμμα, Εθνικό 
Πρόγραμμα Στήριξης της 
Αμπελοκαλλιέργειας, Σχέδιο παροχής 
Φρούτων και Λαχανικών, Μπανανών και 
Γάλακτος στα Σχολεία, κ.α.). 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των 
αγροτών που λαμβάνουν Άμεσες Πληρωμές. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο των 
αγροτών που επωφελείται από Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα που εφαρμόζονται από το ΤΓ, σε 
σχέση με το σύνολο των αγροτών που 
επωφελούνται από τις Άμεσες Πληρωμές. 
 

Δ1.2: Εφαρμογή 
Εθνικών Σχεδίων / 
Προγραμμάτων στον 
αγροτικό τομέα. 

ΔΑ02: Έσοδα από την 
πώληση εμπορευμάτων 
από το ΤΓ. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ακέραιος 
αριθμός.  Αφορά το ποσό από την πώληση 
σπόρων, φυτών, γεωργικών προϊόντων, ζώων και 
ζωικών προϊόντων, καθώς και άλλων διαφόρων 
προϊόντων που παράγονται από το ΤΓ. 

Δ1.3: Προώθηση 
Πιστοποίησης 
Προϊόντων 
Ποιότητας (π.χ. 
ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά 
κ.α.). 

ΔΑ03: Αριθμός (%) 
γεωργοκτηνοτρόφων 
που παράγουν 
προϊόντα ποιότητας. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Ο συνολικός αριθμός των 
παραγωγών  που παράγουν Προϊόντα 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή Προϊόντα Προστατευόμενων 
Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), καθώς και ο 
συνολικός αριθμός των βιοκαλλιεργητών, 
που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
μητρώο. 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των 
Κυπρίων αγροτών που λαμβάνουν άμεσες 
πληρωμές. 
 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο των 
αγροτών που παράγουν προϊόντα ποιότητας 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά, κλπ) σε σχέση με τον 
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συνολικό αριθμό των Κυπρίων αγροτών που 
λαμβάνουν Άμεσες Πληρωμές. 

Δ1.4: Εκπαίδευση, 
κατάρτιση και 
παροχή 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

ΔΑ04: Αριθμός 
γεωργοκτηνοτρόφων 
που έτυχαν 
συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ή / και 
συμμετείχαν σε 
επιμορφωτικά και 
εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ακέραιος 
αριθμός.  Αφορά τον αριθμό των γεωργών στους 
οποίους παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες 
ή / και που συμμετέχουν σε διάφορες 
δραστηριότητες κατάρτισης.  
 

Δ1.5: Λειτουργία 
Κέντρων 
Εξυπηρέτησης του 
Αγρότη. 

ΔΑ05: Αριθμός 
γεωργοκτηνοτρόφων 
που εξυπηρετήθηκαν 
από τα ΚΕΑ (Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του 
Αγρότη). 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ακέραιος 
αριθμός.  Αφορά τον αριθμό των αγροτών που 
θα επισκέπτονται τα ΚΕΑ και θα λαμβάνουν 
υπηρεσίες για κάθε δραστηριότητα του 
αγροτικού τομέα. 
 

Σ2: Διασφάλιση της 
αειφόρου 
διαχείρισης των 
φυσικών πόρων 
στον Αγροτικό 
Τομέα και 
προώθηση της 
Κλιματικά Έξυπνης 
Γεωργίας. 

ΔΕ2: Η αιτούμενη 
έκταση για την 
εφαρμογή 
Αγροπεριβαλλοντικών 
Μέτρων / Δράσεων σε 
σχέση με τη συνολική 
αιτηθείσα γεωργική 
έκταση (%). 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Η συνολική αιτηθείσα έκταση 
που εντάσσεται στα Αγροπεριβαλλοντικά 
Μέτρα. 

 Παρονομαστής: Η συνολική αιτηθείσα 
έκταση που δηλώνεται στον ΚΟΑΠ για 
καταβολή Άμεσων Πληρωμών. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο της 
γεωργικής έκτασης που εντάσσεται στα 
Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα σε σχέση με τη 
συνολική αιτηθείσα γεωργική έκταση της Κύπρου 
για καταβολή Άμεσων Πληρωμών. 
 

Δ2.1: Εφαρμογή 
Κοινοτικών Σχεδίων 
/ Προγραμμάτων για 
την Προώθηση της 
Κλιματικά Έξυπνης 
Γεωργίας και 
Πράσινης Ανάπτυξης 
μέσω του 
σχεδιασμού και 
εφαρμογής Σχεδίων 
και δράσεων 
προστασίας και 
διατήρησης των 
φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος, 
καθώς επίσης και 
προώθηση 
επωφελών για το 
περιβάλλον 
μεθόδων 

ΔΑ01: Πληρωμές των 
Αγροπεριβαλλοντικών 
Μέτρων σε σχέση με 
τον συνολικό 
προϋπολογισμό του 
ΠΑΑ 2014-2020 (%). 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Οι ετήσιες πληρωμές που έγιναν 
για την εφαρμογή Αγροπεριβαλλοντικών 
Μέτρων.  

 Παρονομαστής: Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του ΠΑΑ 2014-2020 
(€243.310.145) διαιρούμενος με τα εννέα (9) 
έτη εφαρμογής (συμπεριλαμβάνεται ο 
κανόνας Ν+2), δηλ. €27 εκ. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται ο βαθμός 
υλοποίησης των Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων 
σε σχέση με το συνολικό προϋπολογισμό του 
ΠΑΑ 2014-2020. 
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διαχείρισης της 
παραγωγικής 
διαδικασίας. 

Δ2.2: Εφαρμογή 
Εθνικών Σχεδίων / 
Προγραμμάτων για 
την Προώθηση της 
Κλιματικά Έξυπνης 
Γεωργίας και 
Πράσινης Ανάπτυξης 
μέσω του 
σχεδιασμού και 
εφαρμογής Σχεδίων 
και δράσεων 
προστασίας και 
διατήρησης των 
φυσικών πόρων και 
του περιβάλλοντος, 
καθώς επίσης και 
προώθηση 
επωφελών για το 
περιβάλλον 
μεθόδων 
διαχείρισης της 
παραγωγικής 
διαδικασίας. 

ΔΑ02: Ποσοστό (%) 
κρουσμάτων που δε 
συμμορφώνονται με 
την Οδηγία για την 
προστασία των νερών 
από τη νιτρορύπανση 
γεωργικής προέλευσης. 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Ο συνολικός αριθμός των 
γεωργών που δεν συμμορφώθηκαν με τη 
σχετική Οδηγία. 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των 
γεωργών στους οποίους διενεργήθηκαν 
έλεγχοι σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο των 
γεωργών που δεν συμμορφώθηκαν με τη σχετική 
Οδηγία, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 
γεωργών στους οποίους διενεργήθηκαν έλεγχοι 
σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία. Οι 
πραγματοποιούμενοι έλεγχοι διέπονται από 
συγκεκριμένες Οδηγίες και κατευθυντήριες 
γραμμές. 
 

Σ3: Αναβάθμιση της 
ποιότητας και 
ασφάλειας των 
τροφίμων και  
ζωοτροφών, καθώς 
και μείωση της 
απώλειας και 
σπατάλης τροφίμων. 

ΔΕ3: Ποσοστό (%) 
κρουσμάτων που δε 
συμμορφώνονται με 
την Κοινοτική και 
Εθνική Νομοθεσία 
σχετικά με την ποιότητα 
και την ασφάλεια των 
τροφίμων και 
ζωοτροφών. 
 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Ο συνολικός αριθμός των 
παραγωγών-εμπορευόμενων που δεν 
συμμορφώθηκαν με τις Κοινοτικές και 
Εθνικές Νομοθεσίες, έπειτα από ελέγχους/ 
επιθεωρήσεις που τους διενεργήθηκαν και 
στους οποίους επιβλήθηκε διοικητικό 
πρόστιμο ή σε πιο σοβαρές υποθέσεις 
παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο. 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των 
παραγωγών-εμπορευόμενων στους οποίους 
διενεργήθηκαν έλεγχοι/ επιθεωρήσεις 
σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνικές 
Νομοθεσίες. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο των 
παραγωγών – εμπορευόμενων που δεν 
συμμορφώθηκαν με τις Κοινοτικές και Εθνικές 
Νομοθεσίες σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 
παραγωγών – εμπορευόμενων στους οποίους 
διενεργήθηκαν έλεγχοι / επιθεωρήσεις, 
σύμφωνα με τις εν λόγω Νομοθεσίες. 
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Δ3.1: Εφαρμογή 
Εθνικής και 
Κοινοτικής 
Νομοθεσίας,  
βελτίωση του 
σχετικού 
ρυθμιστικού 
πλαισίου, καθώς και 
αναβάθμιση των 
Εργαστηρίων. 

ΔΑ01: Ο αριθμός των 
πραγματοποιηθέντων 
ετήσιων ελέγχων / 
επιθεωρήσεων σε 
σχέση με τον ετήσιο 
αριθμό των 
προγραμματισθέντων 
ελέγχων / 
επιθεωρήσεων (%). 

 Ο δείκτης θα παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). 

 Αριθμητής: Ο συνολικός αριθμός των 
πραγματοποιηθέντων  ετήσιων ελέγχων / 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις Κοινοτικές 
και Εθνικές Νομοθεσίες. 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των 
προγραμματισθέντων ελέγχων / 
επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις Κοινοτικές 
και Εθνικές Νομοθεσίες. 

Με το δείκτη αυτό εξετάζεται το μερίδιο των 
πραγματοποιηθέντων ετήσιων ελέγχων/ 
επιθεωρήσεων, σε σχέση με τους 
προγραμματιζόμενους, σύμφωνα με τις 
Κοινοτικές και Εθνικές Νομοθεσίες. Οι έλεγχοι 
προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες/ 
απαιτήσεις των σχετικών Νομοθεσιών. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 465,93) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Εφαρμογή Κοινοτικών Σχεδίων / Προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα 

Δ02 – Σ1: Εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων / Προγραμμάτων στον αγροτικό τομέα 

Δ03 – Σ1: Προώθηση Πιστοποίησης Προϊόντων Ποιότητας (π.χ. ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά, κ.α.) 

Δ04 – Σ1: Εκπαίδευση, κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Δ05 – Σ1: Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη 

Δ06 – Σ2: Εφαρμογή Κοινοτικών Σχεδίων / Προγραμμάτων για την Προώθηση Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας και Πράσινης 

Ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής Σχεδίων και δράσεων προστασίας και διατήρησης των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και προώθηση επωφελών μεθόδων διαχείρισης της παραγωγικής 

διαδικασίας  

Δ07 – Σ2: Εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων / Προγραμμάτων για την Προώθηση Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας και Πράσινης 

Ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής Σχεδίων και δράσεων προστασίας και διατήρησης των φυσικών 

πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και προώθηση επωφελών μεθόδων διαχείρισης της παραγωγικής 

διαδικασίας  

Δ08 – Σ3: Εφαρμογή Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, βελτίωση του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και       

αναβάθμιση των Εργαστηρίων  

 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 

Δ07 

Δ08 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 
Δ06 

Δ07 

Δ08 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 
Σ1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής     

Γεωργίας 
Σ2: Διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 

πόρων στον αγροτικό τομέα και προώθηση της 
Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας    

Σ3: Αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των 
τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και μείωση της 
απώλειας και σπατάλης τροφίμων 

 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 

Σ1 

Σ2 

Σ3 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY 
BASED BUDGET 

      

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

     2018 2019 2020 

   Συμφιλίωση Παραδοσιακού 

Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού 

Δραστηριοτήτων 

      

    Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

 0

2 

Δαπάνες Προσωπικού          

14,856,974  

        

17,507,981  

        

17,829,414  

 0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

4,570,175  

          

4,813,055  

          

4,863,835  

 0

4 

Μεταβιβάσεις            

3,760,000  

          

4,260,000  

          

2,760,000  

 0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και 

Σχέδια  

             

460,040  

             

480,040  

             

400,040  

 0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

 0

7 

Πάγια               

374,180  

             

118,180  

             

107,180  

 0

8 

Έργα υπό Κατασκευή               

70,010  

              

70,010  

              

60,010  

    Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού          

24,091,379  

        

27,249,266  

        

26,020,479  

           

   Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από 

Άλλα Τμήματα 

          

2,140,890  

          

2,207,942  

          

2,203,369  

   Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε 

Άλλα Τμήματα 

-           

560,495  

-           

349,955  

-           

155,991  

   Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

    Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων          

25,671,774  

        

29,107,253  

        

28,067,857  

 

 

 

 

 

 



 

42 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΓEΩΡΓIAΣ   

 

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

         

25,671,774  

         

29,107,253  

         

28,067,857  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

16,437,369  

         

19,365,968  

         

19,876,792  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

           

2,140,890  

           

2,207,942  

           

2,203,369  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

8,547,075  

           

9,341,645  

           

7,806,925  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

4,323,035  

           

4,594,905  

           

4,639,885  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                 

4,000  

                 

6,700  

                 

7,000  

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

4,220,040  

           

4,740,040  

           

3,160,040  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

687,330  

             

399,640  

             

384,140  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που 

παρέχεται σε άλλα Τμήματα 

             

560,495  

             

349,955  

             

155,991  

 
OD 

Δαπάνες που αφορούν άλλα 

Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

           

1,555,418  

           

2,024,733  

           

2,300,239  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,407,431  

           

1,844,686  

           

2,100,167  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

635,590  

             

648,036  

             

654,487  

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

127,031  

             

157,661  

             

175,997  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

126,652  

             

156,943  

             

175,172  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                   

379  

                   

719  

                   

825  

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

20,957  

               

22,386  

               

24,075  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

1,555,418  

           

2,024,733  

           

2,300,239  

Σ

1   

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της Κυπριακής Γεωργίας.       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

         

18,018,244  

         

20,298,160  

         

18,901,334  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

10,106,436  

         

11,724,036  

         

11,889,799  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

           

1,000,753  

           

1,036,915  

           

1,048,709  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

7,638,081  

           

8,315,291  

           

6,757,776  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

3,515,552  

           

3,671,146  

           

3,693,493  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                 

2,489  

                 

4,105  

                 

4,244  

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

4,120,040  

           

4,640,040  

           

3,060,040  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

273,727  

             

258,833  

             

253,759  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

         

18,018,244  

         

20,298,160  

         

18,901,334  

Σ

2   

Διασφάλιση της αειφόρου 

διαχείρισης των φυσικών πόρων 

στον Αγροτικό Τομέα και προώθηση 

της Κλιματικά Έξυπνης Γεωργίας.       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

           

1,318,421  

           

1,507,936  

           

1,535,339  

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,031,783  

           

1,208,184  

           

1,233,556  

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

               

23,163  

               

23,994  

               

24,259  

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

261,543  

             

275,498  

             

277,751  
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Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

161,270  

             

175,040  

             

177,269  

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                   

273  

                   

458  

                   

481  

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

100,000  

             

100,000  

             

100,000  

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

25,095  

               

24,254  

               

24,032  

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

1,318,421  

           

1,507,936  

           

1,535,339  

Σ

3   

Αναβάθμιση της ποιότητας και 

ασφάλειας των τροφίμων και 

ζωοτροφών, καθώς και μείωση της 

απώλειας και σπατάλης τροφίμων.       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

           

4,779,690  

           

5,276,423  

           

5,330,946  

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

3,891,718  

           

4,589,062  

           

4,653,270  

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

481,385  

             

498,997  

             

475,913  

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

520,421  

             

593,194  

             

595,401  

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

519,561  

             

591,776  

             

593,952  

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                   

859  

                 

1,418  

                 

1,450  

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

367,551  

               

94,167  

               

82,274  

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

4,779,690  

           

5,276,423  

           

5,330,946  

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD 

Δαπάνες που αφορούν άλλα 

Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

             

560,495  

             

349,955  

             

155,991  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

560,495  

             

349,955  

             

155,991  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    



 

46 

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ       

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ), στα πλαίσια της διασφάλισης υψηλού επιπέδου 

προστασίας της δημόσιας υγείας, διασφαλίζουν τη διάθεση στην αγορά ασφαλών και 

υψηλής ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης και διενεργούν ελέγχους σε όλα τα 

στάδια της τροφικής αλυσίδας από τη φάρμα έως το τραπέζι του καταναλωτή. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι ΚΥ διενεργούν επιτόπιους ελέγχους για να 

επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.  Για την 

επιβεβαίωση της συνεχούς συμμόρφωσης των 579 εγκεκριμένων εγκαταστάσεων και των 

4.971 καταχωρημένων εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων 

μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης), οι ΚΥ διενεργούν επιθεωρήσεις και 

δειγματοληψίες για εργαστηριακές δοκιμές.  Οι ΚΥ υλοποιούν σε ετήσια βάση ένα 

πρόγραμμα επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών των εγκεκριμένων και καταχωρημένων 

εγκαταστάσεων.  Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών καθορίζεται μετά 

από ανάλυση κινδύνου για κάθε εγκατάσταση.  Επιπλέον, οι επιθεωρήσεις διενεργούνται 

σε χώρους όπου υπάρχει υποψία ή καταγγελία για παράνομη παραγωγή, μεταποίηση ή 

διανομή τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

Οι ΚΥ είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση και την εγγραφή νέων εγκαταστάσεων για την 

παραγωγή, επεξεργασία και διανομή τροφίμων ζωικής προέλευσης.  Η έγκριση και η 

εγγραφή χορηγείται σε μια εγκατάσταση μετά από αίτηση του υπεύθυνου της 

εγκατάστασης και μετά από επιτόπιο έλεγχο για εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.  Το 2016 υποβλήθηκαν 52 αιτήσεις για έγκριση, εκ 

των οποίων οι 6 αφορούσαν αιτήσεις για επιπρόσθετα προϊόντα.  Συνολικά το 2016 

εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν 47 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 28 αφορούσαν αιτήσεις οι 

οποίες υποβλήθηκαν το 2016, ενώ οι υπόλοιπες 19 αφορούσαν αιτήσεις οι οποίες 

υποβλήθηκαν προηγουμένως. 

Επιπλέον, οι ΚΥ εφαρμόζουν πρόγραμμα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης.  Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα αυτό, το 2016 συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν εργαστηριακά 2.488 δείγματα. 

Οι έλεγχοι των εισαγόμενων τροφίμων ζωικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες 

πραγματοποιούνται από τις ΚΥ στους δύο συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και οι έλεγχοι 

του ενδοκοινοτικού εμπορίου των τροφίμων ζωικής προέλευσης διεξάγονται στο 10% 

των αποστολών. 
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Για την επίτευξη του στόχου υπάρχει στενή συνεργασία εσωτερικά μεταξύ κεντρικού και 

περιφερειακού επιπέδου των ΚΥ και εξωτερικά μεταξύ των ΚΥ και των Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που είναι η αρμόδια αρχή για τους ελέγχους σε 

επίπεδο λιανικής πώλησης.  Οι ΚΥ συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων με 

άλλες υπηρεσίες σχετικές με την ασφάλεια των τροφίμων, όπως οι Υπηρεσίες Δημόσιας 

Υγείας, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το Τμήμα Γεωργίας, την Υπηρεσία Ανταγωνισμού 

και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την παραλαβή της αίτησης για έγκριση από τον υπεύθυνο της επιχείρησης 

τροφίμων, οι ΚΥ διενεργούν μια επί τόπου επίσκεψη.  Οι ΚΥ εγκρίνουν μια εγκατάσταση 

μόνο για τις εν λόγω δραστηριότητες και μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 

τροφίμων αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για 

τα τρόφιμα.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί έγκριση υπό όρους, εφόσον προκύπτει 

ότι η εγκατάσταση πληρεί όλες τις απαιτήσεις υποδομής και εξοπλισμού.  Η αρμόδια 

αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση, μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί μετά από νέο επίσημο έλεγχο 

της εγκατάστασης, που πραγματοποιείται εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της 

υπό όρους έγκρισης, ότι η εγκατάσταση πληρεί τις υπόλοιπες σχετικές απαιτήσεις της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα.  Αν υπάρξει σαφής πρόοδος, αλλά η εγκατάσταση 

εξακολουθεί να μην πληρεί όλες τις σχετικές απαιτήσεις, οι ΚΥ μπορούν να παρατείνουν 

την υπό όρους έγκριση.  Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι 

(6) μήνες συνολικά. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Προκειμένου να εξακριβωθεί η συνεχής συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας 

περί τροφίμων στις εγκεκριμένες και καταχωρημένες εγκαταστάσεις και για τη βελτίωση 

των υπηρεσιών που παρέχονται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, οι ΚΥ 

διενεργούν τις πιο κάτω δραστηριότητες: 

 Προετοιμασία και εφαρμογή ετήσιων προγραμμάτων, όπως επιτόπιες 

επιθεωρήσεις και δειγματοληψία εγκεκριμένων και καταχωρημένων 

εγκαταστάσεων, το Εθνικό Πρόγραμμα για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των 

Καταλοίπων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, το Πρόγραμμα Παρακολούθησης της 

Αντιμικροβιακής Αντοχής (AMR) και το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τη 

Σαλμονέλα. 
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 Εργαστηριακές δοκιμές, διατήρηση του συστήματος ποιότητας του Εργαστηρίου 

Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΕΤΖΠ) και επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής της διαπίστευσής του. 

 Αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

 Προετοιμασία σχεδίου δράσης για τη βελτίωση του συντονισμού των Τομέων / 

Κλάδων / Κτηνιατρικών Επαρχιακών Γραφείων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, με 

στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και των υπηρεσιακών οχημάτων 

και στοχευμένων επιθεωρήσεων και ελέγχων στη βάση ανάλυσης κινδύνου. 

 Επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας μέσω α) της χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ως μέσου χειρισμού εγγράφων, της χρήσης της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, της ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της 

χρήσης του διαδικτύου για ευκολότερη και ταχύτερη ενημέρωση του κοινού, β) της 

αναβάθμισης του επιπέδου και του είδους της υποστήριξης της πληροφορικής που 

χρησιμοποιείται στις ΚΥ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 

τις καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες σε επίπεδο γραφείου, καθώς και σε 

επίπεδο εκμετάλλευσης / εγκατάστασης τροφίμων που σχετίζονται με τις εθνικές, 

ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις. 

Οι ΚΥ διενεργούν επιθεωρήσεις σε χώρους όπου υπάρχει υποψία ή καταγγελίες για 

παράνομη παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εισαγόμενα τρόφιμα ζωικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες 

και στα υγειονομικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα φορτία στους δύο συνοριακούς 

σταθμούς ελέγχου, που λειτουργούν από τις ΚΥ στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και στο 

λιμάνι Λεμεσού. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ  ΖΩΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η εφαρμογή βιώσιμων, συνετών και σωστών πρακτικών εκτροφής των ζώων, οι οποίες να 

είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες της Κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τα πρότυπα και τις 

απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), είναι ένας 

διαχρονικός στόχος των ΚΥ, στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας και της ευημερίας 

των ζώων και κατ΄ επέκταση της ποιότητας και της ασφάλειας των τοπικά παραγόμενων 

προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι ΚΥ ενεργούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί 

και να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων, μέσω του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης προγραμμάτων που στοχεύουν α) στον έλεγχο ή / και στην εξάλειψη των 
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ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, οι οποίες είναι παρούσες στο νησί, καθώς και β) στην 

πρόληψη της εισόδου και της εμφάνισης νέων ασθενειών, μέσω των ελέγχων και 

επιθεωρήσεων που διενεργούνται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, στην 

περίπτωση αποστολών ζώων που προέρχονται από Τρίτες Χώρες.  Λαμβάνονται επίσης 

υπόψη οι πρόνοιες της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων. 

Τα βασικά προγράμματα που εφαρμόζονται από τις ΚΥ είναι αυτά για τις μεταδοτικές 

σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (BSE στα βοοειδή και της τρομώδους νόσου στα 

αιγοπρόβατα), τη βρουκέλωση (σε βοοειδή, πρόβατα και αίγες), τη φυματίωση (βοοειδή) 

και τη σαλμονέλα (στις όρνιθες ωοπαραγωγής και αναπαραγωγής, κοτόπουλα πάχυνσης 

και γαλοπούλες). 

Μεταξύ των ασθενειών που περιλαμβάνονται στα προγράμματα και οι οποίες δεν έχουν 

εξαλειφθεί μέχρι σήμερα, είναι η τρομώδης νόσος και η σαλμονέλα.  Στο πλαίσιο του 

Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Τρομώδους Νόσου στα Αιγοπρόβατα, 

εφαρμόζεται πρόγραμμα επιλεκτικής αναπαραγωγής.  Πέραν της εφαρμογής του εν λόγω 

προγράμματος, οι ΚΥ από το 2009, διεξάγουν μελέτη για την επιβεβαίωση της παρουσίας 

ανθεκτικού γονότυπου έναντι της τρομώδους νόσου στις αίγες.  Η μελέτη αυτή 

υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Μεταδοτικές 

Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ EURL).  Για το ίδιο θέμα, οι ΚΥ συνεργάζονται στενά 

και με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). 

Για τη σαλμονέλα εφαρμόζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Σαλμονέλας, στο οποίο 

συμμετέχουν τόσο οι πτηνοτρόφοι όσο και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.  Σχετικά με τη 

βρουκέλωση, η νόσος πρακτικά έχει εκριζωθεί από τον πληθυσμό των αιγοπροβάτων και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει το καθεστώς της «Επίσημα Απαλλαγμένης από τη 

Βρουκέλωση των Αιγοπροβάτων Χώρας» στην Κύπρο, μέσω της Απόφασης της Επιτροπής 

2015/129/ΕΚ.  Οι ΚΥ θα συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη του ίδιου 

αποτελέσματος (τη δήλωση της Κύπρου ως «Επίσημα Απαλλαγμένης») τόσο για τη 

βρουκέλωση, όσο και για τη φυματίωση στον πληθυσμό των βοοειδών. 

Επιπρόσθετα από τα προγράμματα ελέγχου των ζωικών ασθενειών, εφαρμόζονται 

προγράμματα επιτήρησης ασθενειών στη βάση ανάλυσης κινδύνου, στο πλαίσιο είτε της 

διατήρησης του καθεστώτος της επίσημα απαλλαγμένης χώρας (π.χ. ενζωοτική λεύκωση 

των βοοειδών) ή της επιβεβαίωσης / παρακολούθησης της τρέχουσας κατάστασης (π.χ. 

της νόσου του Aujeszky σε χοίρους, του αφθώδους πυρετού σε αιγοπρόβατα, του 

καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των αιγών).  Σε σχέση με τα παραπάνω, οι ΚΥ 

συνεργάζονται, πέραν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). 

Λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και των συνεπακόλουθων περιορισμών 

που επιβλήθηκαν, οι ΚΥ έχουν επικεντρωθεί στην εκτέλεση μόνο των εργαστηριακών 

ελέγχων, οι οποίοι θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπλήρωση των 
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νομικών υποχρεώσεων έναντι της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των 

Ζώων (ΟΙΕ). 

Επιπλέον, οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από τις ΚΥ δεν είναι όλες τυποποιημένες, 

ούτε βασίζονται όλες σε διεθνή πρότυπα ποιότητας. 

Μηχανογραφική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία, αλλά δεν καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της υπηρεσίας.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπάρχων εξοπλισμός για 

την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών είναι ξεπερασμένος και το προσωπικό που τον 

χειρίζεται δεν είναι πλήρως εκπαιδευμένο για το θέμα αυτό. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΖΩΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΩΝ 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των ζώων, οι ΚΥ αναλαμβάνουν μια σειρά από 

δραστηριότητες σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων για την παρακολούθηση, 

τον έλεγχο και την εκρίζωση ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, όπως αναφέρονται 

παρακάτω: 

 Σήμανση των ζώων, ηλεκτρονική καταγραφή των ζώων και των εκμεταλλεύσεων. 

 Σχεδιασμό και συντονισμό των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων, επιθεωρήσεων και 

δειγματοληψιών στις εκμεταλλεύσεις. 

 Εργαστηριακές αναλύσεις, διατήρηση του συστήματος ποιότητας του Εργαστηρίου για 

την Υγεία των Ζώων (ΕΥΖ) και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσής του. 

 Ασφαλή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. 

 Διασφάλιση της κυκλοφορίας στην κυπριακή αγορά ποιοτικών, ασφαλών και 

αποτελεσματικών Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ) και Φαρμακούχων 

Ζωοτροφών (ΦΖ).  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από α) την αξιολόγηση και έγκριση των 

ΚΦΠ, β) την αξιολόγηση και έγκριση των παρασκευαστών / χονδρεμπόρων των ΚΦΠ 

και των παρασκευαστών / διανομέων των ΦΖ, γ) τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις 

των παρασκευαστών / χονδρεμπόρων / λιανοπωλών ΚΦΠ και παρασκευαστών / 

διανομέων των ΦΖ και δ) την εφαρμογή του Προγράμματος Φαρμακοεπαγρύπνησης. 

 Προώθηση συστήματος ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των ΚΥ. 

 Προετοιμασία σχεδίου δράσης για τη βελτίωση του συντονισμού των Τομέων / 

Κλάδων / Κτηνιατρικών Επαρχιακών Γραφείων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, με 

στόχο την καλύτερη χρήση του προσωπικού και των υπηρεσιακών οχημάτων και 

στοχευμένων επιθεωρήσεων και ελέγχων στη βάση ανάλυσης κινδύνου. 

 Επέκταση της χρήσης της τεχνολογίας μέσω α) της χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ως μέσου χειρισμού εγγράφων, της χρήσης της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, της ανάπτυξης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και της χρήσης 

του διαδικτύου για ευκολότερη και ταχύτερη ενημέρωση του κοινού, β) της 
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αναβάθμισης του επιπέδου και του είδους της υποστήριξης της πληροφορικής που 

χρησιμοποιείται στις ΚΥ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις 

καθημερινές επαγγελματικές ανάγκες σε επίπεδο γραφείου, καθώς και σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης / εγκατάστασης τροφίμων που σχετίζονται με τις εθνικές, ευρωπαϊκές 

και διεθνείς υποχρεώσεις. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Εφαρμογή του προγράμματος επιθεωρήσεων σε φάρμες και ζωολογικούς κήπους, σε 

συνδυασμό με την επανεξέταση και τη διερεύνηση των καταγγελιών όσον αφορά την 

παραβίαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Περιγραφή 

Σ1: Διασφάλιση της 
παροχής στον 
καταναλωτή ποιοτικών 
και ασφαλών τροφίμων 
ζωικής προέλευσης  
 

ΔΕ01: Ποσοστό (%) των 
εγκαταστάσεων που 
δεν είναι 
συμμορφούμενες με 
τη νομοθεσία της ΕΕ 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) του ολικού αριθμού 
των εγκεκριμένων και καταχωρημένων εγκαταστάσεων που 
δεν είναι συμμορφούμενες (έχουν οποιαδήποτε απόκλιση) με 
τη νομοθεσία της ΕΕ. 

 Αριθμητής: Αριθμός των εγκεκριμένων και καταχωρημένων 
εγκαταστάσεων που δεν είναι συμμορφούμενες με τη 
νομοθεσία της ΕΕ. 

 Παρονομαστής: Ολικός αριθμός εγκεκριμένων και 
καταχωρημένων εγκαταστάσεων. 

ΔΕ02: - - 

Δ1.1: Έγκριση και 
εγγραφή νέων 
εγκαταστάσεων 

ΔΑ01: Χρόνος 
ανταπόκρισης σε νέες 
αιτήσεις 
 

Η έγκριση και η καταχώρηση μιας καινούργιας εγκατάστασης 
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του υπεύθυνου της 
εγκατάστασης και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο για 
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της σχετικής 
νομοθεσίας.  Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως ο χρόνος 
ανταπόκρισης στην αίτηση. 
 
Ο χρόνος ανταπόκρισης αρχίζει όταν παραλαμβάνεται η 
αίτηση και τελειώνει όταν παραχωρείται η τελική έγκριση. 
 

Δ1.2: Έλεγχος των 
εγκεκριμένων και 
καταχωρημένων 
εγκαταστάσεων και 
ταυτοποίηση και 
έλεγχος για τυχόν 
παράνομες 
δραστηριότητες 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) 
υλοποίησης του 
πλάνου επιθεώρησης 
 

Το ποσοστό (%) της προόδου του πλάνου επιθεώρησης που 
επιτυγχάνεται, όσον αφορά την υλοποίηση των επιτόπιων 
επιθεωρήσεων σε εγκεκριμένες και καταχωρημένες 
εγκαταστάσεις. 

 Αριθμητής: Ολικός αριθμός επιθεωρήσεων 

 Παρονομαστής: Ολικός αριθμός εγκεκριμένων και 
καταχωρημένων εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνονται 
στο πλάνο επιθεώρησης. 

 

Δ1.3: Έλεγχος των 
εισαγωγών 

ΔΑ01: Χρόνος που 
χρειάζεται για την 
εφαρμογή των 
προβλεπόμενων 
κτηνιατρικών ελέγχων 
στα Συνοριακά Κέντρα 
Κτηνιατρικού Ελέγχου 
(ΣΥΚΚΕ) 
 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ο χρόνος ανταπόκρισης στους 
ελέγχους που διενεργούνται σε εισαγόμενα φορτία από Τρίτες 
Χώρες και στα υγειονομικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα 
φορτία, στα δύο Συνοριακά Κέντρα Κτηνιατρικού Ελέγχου που 
λειτουργούν από τις ΚΥ στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και στο 
λιμάνι Λεμεσού. 
 
Ο χρόνος ανταπόκρισης αρχίζει με την παραλαβή των 
εγγράφων ενός φορτίου και τελειώνει με την απελευθέρωση 
των προϊόντων. 
 

Σ2: Εφαρμογή βιώσιμων 
πρακτικών εκτροφής των 
ζώων σχετικά με την 
υγεία και την ευημερία 
των ζώων 

ΔΕ01: Αριθμός 
κρουσμάτων ζωικών 
ασθενειών 
 

Κρούσμα ασθένειας είναι η εμφάνιση περιστατικών ασθένειας 
σε υψηλότερο βαθμό από αυτό που θα αναμενόταν 
φυσιολογικά σε έναν συγκεκριμένο ζωικό πληθυσμό σε μια 
κοινότητα, γεωγραφική περιοχή ή εποχή.  Ένα κρούσμα μπορεί 
να συμβεί σε μια απομονωμένη γεωγραφική περιοχή ή μπορεί 
να επεκταθεί σε αρκετές χώρες.  Μπορεί να διαρκέσει για 
λίγες ημέρες ή εβδομάδες ή για αρκετά χρόνια. 
 

ΔΕ02: Η απόκτηση του 
ελεύθερου 

Ο συνολικός βόειος πληθυσμός που είναι ελεύθερος από 
βρουκέλωση και φυματίωση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
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καθεστώτος 
(εξάλειψη) για τη 
βρουκέλωση και τη 
φυματίωση των 
βοοειδών 

Οδηγίας 64/432/EΟΚ για τα βοοειδή. 
 

Δ2.1: Υλοποίηση 
προγραμμάτων για την 
παρακολούθηση, τον 
έλεγχο και την εξάλειψη 
ζωικών ασθενειών και 
ζωονόσων 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) 
μείωσης των 
μολυσμένων με 
τρομώδη νόσο 
κοπαδιών 

Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) της μείωσης 
των μολυσμένων με τρομώδη νόσο κοπαδιών. 

 Αριθμητής: Αριθμός των μολυσμένων με τρομώδη νόσο 
κοπαδιών που γίνονται ελεύθερα από την τρομώδη νόσο 
κατά τη διάρκεια του 2017. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων 
μολυσμένων από τρομώδη νόσο κοπαδιών κατά τη 
διάρκεια του 2016. 

 

Δ2.2: Διασφάλιση της 
ευημερίας των ζώων 

ΔΑ01: Αριθμός 
ολοκληρωμένων 
διερευνήσεων για την 
καταπάτηση των 
προνοιών του Νόμου 
για την Προστασία και 
Ευημερία των Ζώων, 
ως ποσοστό (%) του 
ολικού αριθμού 
παραπόνων 
 

 Αριθμητής: Αριθμός ολοκληρωμένων διερευνήσεων για την 
καταπάτηση των προνοιών του Νόμου για την Προστασία 
και Ευημερία των Ζώων. 

 Παρονομαστής: Ολικός αριθμός των καταγγελλόμενων 
υποθέσεων / παραπόνων για θέματα ευημερίας ζώων. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  2018 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 312.24) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

Δ: Δραστηριότητες 
ΣΣ: Στρατηγικοί Στόχοι 
ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 
και Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ00 Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

ΥΔ 

Σ1 

Σ2 

1 

2 

3 

4 

5 
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED 

BUDGET 
     

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού 

και Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

9,474,351  

        

11,383,452  

        

11,662,565  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

4,187,214  

          

4,495,626  

          

4,576,616  

0

4 

Μεταβιβάσεις                

95,000  

              

95,000  

              

95,000  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια                      

10  

                    

10  

                    

10  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια               

182,520  

             

188,020  

             

200,020  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή                     

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού          

13,939,09

5  

        

16,162,108  

        

16,534,211  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

610,014  

             

590,749  

             

599,799  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-           

193,178  

-           

185,176  

-             

97,132  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων          

14,355,93

2  

        

16,567,680  

        

17,036,878  
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ΚΤΗΜΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

      

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΤHNIATPIKEΣ YΠHPEΣIEΣ   

  

Κατ

. Στόχος 

Προϋπολογ

ισμός € 

Προϋπολογ

ισμός € 

Προϋπολογ

ισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

         

14,355,932  

         

16,567,680  

         

17,036,878  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

9,891,188  

         

11,789,024  

         

12,165,232  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

610,014  

             

590,749  

             

599,799  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

4,230,724  

           

4,556,636  

           

4,630,626  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

4,135,714  

           

4,461,626  

           

4,535,616  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

95,010  

               

95,010  

               

95,010  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

234,020  

             

222,020  

             

241,020  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται 

σε άλλα Τμήματα 

             

193,178  

             

185,176  

               

97,132  

 
OD 

Δαπάνες που αφορούν άλλα 

Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

414,988  

             

453,399  

             

470,936  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

377,469  

             

412,472  

             

426,625  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

               

83,716  

               

82,996  

               

81,006  

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

34,778  

               

38,828  

               

41,808  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

34,777  

               

38,827  

               

41,807  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                      

0  

                      

0  

                      

0  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

2,741  

                 

2,100  

                 

2,504  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

414,988  

             

453,399  

             

470,936  

Σ1   

Διασφάλιση της παροχής στον 

καταναλωτή ποιοτικών και ασφαλών 

τροφίμων ζωικής προέλευσης       

Σ1 

 

 Σύνολο  

           

5,003,752  

           

6,078,315  

           

6,284,602  

Σ1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

4,168,105  

           

5,162,619  

           

5,321,209  

Σ1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

238,047  

             

224,560  

             

229,089  

Σ1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

722,914  

             

809,674  

             

848,759  

Σ1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

717,910  

             

804,670  

             

843,755  

Σ1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                 

5,004  

                 

5,004  

                 

5,004  

Σ1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

112,733  

             

106,023  

             

114,634  

Σ1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

5,003,752  

           

6,078,315  

           

6,284,602  

Σ2   

Εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών 

εκτροφής των ζώων σχετικά με την 

υγεία και την ευημερία των ζώων       

Σ2 

 

 Σύνολο  

           

8,937,192  

         

10,035,966  

         

10,281,339  

Σ2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

5,345,613  

           

6,213,934  

           

6,417,397  

Σ2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

288,251  

             

283,193  

             

289,705  

Σ2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

3,473,032  

           

3,708,135  

           

3,740,059  

Σ2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

3,383,027  

           

3,618,129  

           

3,650,054  

Σ2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

90,006  

               

90,006  

               

90,006  

Σ2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

118,546  

             

113,898  

             

123,883  

Σ2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

8,937,192  

         

10,035,966  

         

10,281,339  

Σ3   0       

Σ3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4   0       

Σ4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών                                                                
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-    -    -    

Σ4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5   0       

Σ5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD 

Δαπάνες που αφορούν άλλα 

Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

             

193,178  

             

185,176  

               

97,132  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

193,178  

             

185,176  

               

97,132  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O 04- Κοινωνικές Δαπάνες                                                                
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D 1 -    -    -    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

UA 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

UA 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ      

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τα δάση και οι άλλες δασώδεις εκτάσεις στην περιοχή κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας καλύπτουν έκταση 317.353 εκταρίων ή το 54%, εκ των οποίων 122.662 

εκτάρια ή 21% είναι κρατικά δάση και άλλες κρατικές δασώδεις εκτάσεις.  Οι αντίστοιχες τιμές για 

όλη την Κύπρο είναι 386.134 εκτάρια ή 42%, εκ των οποίων 158.243 εκτάρια ή 17% είναι κρατικά 

δάση και άλλες κρατικές δασώδεις εκτάσεις.  

Τα δάση και οι άλλες δασώδεις εκτάσεις αποτελούν σημαντικό εθνικό πόρο που συμβάλλει 

σημαντικά στην εθνική οικονομία και ιδιαίτερα στην αγροτική και στην πράσινη οικονομία, 

παρέχοντας μια σειρά από οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.  Η συνεισφορά τους 

στο ΑΕΠ μπορεί να είναι ασήμαντη,  παρόλα αυτά όμως, η συνολική ετήσια οικονομική αξία όλων 

των αγαθών που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των μη εμπορεύσιμων, υπολογίζεται στα 

€42.000.000 (βάση της μέσης τιμής των €133 / εκτάριο για τα οφέλη των δασών της Μεσογείου, 

όπως εκτιμήθηκε το 2005).  Τα ετήσια έσοδα του Τμήματος Δασών (ΤΔ) ανέρχονται περίπου στα 

€5.000.000.  Βάση των πιο πάνω στοιχείων, η ανάγκη για διατήρηση και προστασία των περιοχών 

αυτών είναι προφανής. 

Οι εκτάσεις αυτές απειλούνται από διάφορους κινδύνους και δέχονται πιέσεις που ασκούνται από 

ποικίλες κατευθύνσεις.  Είναι διαρκώς αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις, ως αποτέλεσμα των 

μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτήσεων της κοινωνίας και των αλλαγών σε τοπικό, περιφερειακό 

και παγκόσμιο επίπεδο.  Οι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα δάση της Κύπρου είναι οι 

δασικές πυρκαγιές, οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες, η παράνομη υλοτομία και βόσκηση, η 

δημιουργία κτηριακών υποδομών για διάφορα είδη ανάπτυξης κ.τ.λ. 

Η έκταση των κρατικών δασών διατηρείται σταθερή, ενώ τα ιδιωτικά δάση συρρικνώνονται λόγω 

των πυρκαγιών και των πιέσεων για ανάπτυξη. 

Οι δασικές πυρκαγιές συνιστούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τα δάση, κυρίως λόγω των κλιματικών 

συνθηκών και του ανάγλυφου του τοπίου, της εγκατάλειψης της υπαίθρου και του μεγάλου αριθμού 

επισκεπτών στα δάση.  Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν ακόμα και την ίδια την ύπαρξη των δασών.  

Για τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης και επέκτασης των δασικών πυρκαγιών, το ΤΔ, το οποίο 

πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αρμόδιο για την καταστολή των πυρκαγιών που εκδηλώνονται στα 

κρατικά δάση ή στη ζώνη των δύο χιλιομέτρων από τις παρυφές των κρατικών δασών (έκταση ίση με 

το 52% της συνολικής έκτασης του νησιού), λαμβάνει μία σειρά από μέτρα σε σχέση με την πρόληψη 

των πυρκαγιών, τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και την καταστολή τους.   



  

63 

 

Τα στατιστικά στοιχεία των δασικών πυρκαγιών καταδεικνύουν ότι 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές είναι 

ανθρωπογενείς και προκαλούνται κυρίως από αμέλεια και σε μικρότερο βαθμό κακόβουλα.  Οι 

κύριες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, όπως η καύση 

κλαδεμάτων και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, η απόρριψη αναμμένων αποτσίγαρων ή σπίρτων, 

το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενες περιοχές, η καύση αποβλήτων και σκουπιδιών σε μη 

εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής, οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι κυνηγετικές 

δραστηριότητες, οι οικιστικές δραστηριότητες όπως η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων που προκαλούν 

σπινθήρες, βραχυκύκλωμα των ηλεκτρικών γραμμών κ.τ.λ.  Οι πυρκαγιές οι οποίες προκαλούνται 

από κεραυνούς, παρά το ότι οι κεραυνοί αποτελούν την κύρια φυσική αιτία, είναι ασήμαντες.    

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης ότι κατά την τελευταία πενταετία (2012 – 2016), ο μέσος 

ετήσιος αριθμός δασικών πυρκαγιών (πυρκαγιές που κατέκαψαν δάση ή δασώδεις εκτάσεις) 

ανέρχεται σε 91 και η μέση ετήσια συνολική καμένη έκταση είναι ίση με 1.556 εκτάρια (615 εκτάρια 

δασών και 941 εκτάρια άλλων δασωδών εκτάσεων).  Η εκτιμώμενη μέση ετήσια ζημία που 

προκλήθηκε από αυτές τις πυρκαγιές είναι περίπου €23.813.952.   Το 2016 ήταν μία κακή χρονιά 

όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Κάηκαν 2.496,44 εκτάρια κρατικής δασικής γης κυρίως από τις 

δύο μεγάλες πυρκαγιές, μία στην κοινότητα Αργάκας (18 Ιουνίου, 763,2 ha) και μια στην περιοχή 

Σολέας (19 Ιουνίου, 1.727,4 ha).  

Η σημασία που αποδίδεται στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών αντανακλάται στον 

προϋπολογισμό του Τμήματος (37% του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού) και στον αριθμό του 

μόνιμου και εποχιακού προσωπικού που εμπλέκεται στην κατάσβεση των πυρκαγιών.  Στο ΤΔ 

εργάζονται (2017) 286 δασικοί υπάλληλοι, 477 δασοπυροσβέστες (77 μόνιμοι και 400 εποχιακοί) και 

356 άλλοι εργάτες (55 μόνιμοι και 301 εποχιακοί), όλοι διαθέσιμοι να εμπλακούν στη 

δασοπυρόσβεση.  Επίσης, το Τμήμα διαθέτει 50 μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα, 46 μικρά 

πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελαφρά, μονοκινητήρια αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται για την 

κατάσβεση δασικών πυρκαγιών.   

Εκτός από τις δασικές πυρκαγιές, σοβαρή απειλή για τα δάση προέρχεται και από επιβλαβείς 

οργανισμούς (έντομα και ασθένειες), αφού μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές σε 

περίπτωση επιδημίας.  Πέραν των πρακτικών μέτρων που λαμβάνονται για τον έλεγχο των εντόμων 

και ασθενειών, το ΤΔ εφαρμόζει και το σχετικό κοινοτικό κεκτημένο.  Οι κύριοι αβιοτικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τα δάση είναι η ξηρασία και η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι οποίοι προκαλούν 

νέκρωση ή καθιστούν τα δάση ευάλωτα σε άλλους κινδύνους.  

Η παράνομη υλοτομία αποτελεί άλλο ένα πρόβλημα για τα δάση, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Πρόσφατα, και για την εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της ΕΕ, 

το ΤΔ έχει οριστεί ως η Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση της εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, 

είτε αυτά παράγονται εγχώρια, είτε εισάγονται από Τρίτες Χώρες.  
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Η Δήλωση Δασικής Πολιτικής που εγκρίθηκε το 2013 και η νέα Δασική Νομοθεσία που ψηφίστηκε το 

2012 παρέχουν το πλαίσιο, όχι μόνο για την προστασία των κρατικών και ιδιωτικών δασών της 

Κύπρου, αλλά και για την αειφόρο διαχείρισή τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν τον πιο καταστροφικό παράγοντα που απειλεί τα δάση και τις 

δασώδεις εκτάσεις της Κύπρου. Οι πυρκαγιές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα δασικά 

οικοσυστήματα, όπως απώλεια ζωτικότητας και παραγωγικότητας, μείωση της αξίας της ξυλείας, 

απώλεια βιοποικιλότητας, ερημοποίηση, διάβρωση του εδάφους και υποβάθμιση, απώλεια της 

ποιότητας και της ποσότητας του νερού, σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, ζημίες στα ενδιαιτήματα 

άγριας ζωής, ακόμα και απώλεια της ανθρώπινης ζωής.  Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, 

ιδιαίτερα κατά τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια είναι το κύριο μέλημα του ΤΔ.  

Η προστασία των δασών από τις πυρκαγιές μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά ενεργειών, 

όπως: 

• την ετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων πυροπροστασίας, 

• την ανάπτυξη και συντήρηση υποδομής (δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, ντεπόζιτα νερού, 

υδροστόμια κ.τ.λ.), 

• την αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού και υλικών, 

• την πρόσληψη και διαχείριση του προσωπικού (ομάδες πυρόσβεσης και άμεσης επέμβασης, 

καθήκον επιφυλακής δασικών υπαλλήλων, εκπαίδευση κ.τ.λ.), 

• τη διενέργεια επίγειων και εναέριων περιπολιών,  

• την από εδάφους και αέρος καταστολή των δασικών πυρκαγιών κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Τα δάση και οι άλλες δασώδεις εκτάσεις απειλούνται επίσης από βιοτικούς και αβιοτικούς 

παράγοντες, την παράνομη υλοτομία και βόσκηση, την κτηριακή υποδομή για διάφορα είδη 

ανάπτυξης, τους επιβλαβείς οργανισμούς (έντομα και ασθένειες) που μπορεί να προκαλέσουν 

εκτεταμένες ζημιές σε περίπτωση επιδημιών κ.τ.λ.  Άλλοι αβιοτικοί παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στα δάση της Κύπρου είναι η ξηρασία και η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν 

νέκρωση ή κάνουν τα δάση ευάλωτα σε άλλους κινδύνους.  Η προστασία των δασών της Κύπρου 

έναντι αυτών των παραγόντων μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός αριθμού ενεργειών, όπως: 

• την εφαρμογή και την επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας για την προστασία των δασών από την 

παράνομη υλοτομία, βόσκηση, καταπάτηση - επεμβάσεις, 

• την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών για τα δάση, συμπεριλαμβανομένων των 

επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στα δάση της Κύπρου, 

• τη διενέργεια εναέριων και επίγειων ψεκασμών για έλεγχο ζημιών από έντομα. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ 

Το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές και βοηθά στην επίτευξη βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης στον δασικό τομέα.  Η παράνομη υλοτομία και το συναφές εμπόριο αποτελεί 

ένα διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί τεράστιες ζημιές στα δάση, τις τοπικές κοινωνίες και τις 

οικονομίες των χωρών παραγωγής. 

Το ΤΔ ως Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τον Κανονισμό της Ξυλείας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, 

όπως αυτός περιγράφεται πιο κάτω, για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας και τη ρύθμιση 

του εμπορίου ξυλείας και προϊόντων ξυλείας: 

• εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο της παράνομης υλοτομίας και του 

εμπορίου, και ψήφιση νέας εθνικής νομοθεσίας, 

• χορήγηση αδειών για το εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, συμπεριλαμβανομένων των 

καυσόξυλων, 

• χορήγηση αδειών για τη λειτουργία πριονιστηρίων κ.τ.λ. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τα δάση της Κύπρου είναι κυρίως φυσικά και παρουσιάζουν σημαντική ποικιλομορφία.  Η υψηλή 

βιοποικιλότητα των δασών της Κύπρου είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των φιλικών προς το 

περιβάλλον πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και εξακολουθούν να εφαρμόζονται και 

σήμερα.  Ως εκ τούτου, το ΤΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει αυτή την 

ισορροπία και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα. 

Ωστόσο, η δασική βιοποικιλότητα απειλείται κυρίως από τις πυρκαγιές, την υπερβολική ανάπτυξη, 

την κλιματική αλλαγή, την υπερβόσκηση και την εισαγωγή ξενικών φυτικών ειδών σε περιοχές με 

φυσική βλάστηση. 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διατήρηση της φύσης και της 

βιοποικιλότητας στην Κύπρο.  Το ΤΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 

περιοχών Natura 2000 εντός των κρατικών δασών.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το 75% των εκτάσεων που 

εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000 (περιοχές SCI και SPA) βρίσκεται εντός των κρατικών δασών.  

Η κήρυξη κρατικών δασών (σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012) σε Περιοχές Προστασίας 

της Φύσης (4.788,5 ha) και σε Εθνικά Δασικά Πάρκα (23.401,9 ha), συμβάλλει επίσης στη διατήρηση 

και προστασία της βιοποικιλότητας. 

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή της Μεσογείου και να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στα δάση της Κύπρου, τόσο με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση των 

βροχοπτώσεων, όσο και με την αύξηση της συχνότητας και της έντασης της ξηρασίας.  Παρά την 

υψηλή ανθεκτικότητα των δασών της Κύπρου που οφείλεται στη φυσικότητά τους, ο ρυθμός με τον 
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οποίο οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν μπορεί να μην δώσει την ευκαιρία στα δάση να αντιδράσουν 

και να προσαρμοστούν στην αλλαγή.  Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προσαρμογή 

τους.  

Παράλληλα, τα δάση, τα δασικά προϊόντα και τα δασικά εδάφη αποτελούν δεξαμενές όπου 

αποθηκεύεται άνθρακας από την ατμόσφαιρα και αδρανοποιείται μέσω της διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης, αμβλύνοντας με τον τρόπο αυτό το πρόβλημα της αύξησης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  Επίσης, η χρήση του ξύλου ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας είναι πιο 

φιλική προς το περιβάλλον από τη χρήση υδρογονανθράκων, ενώ η χρήση των προϊόντων ξύλου στις 

διάφορες κατασκευές μειώνει τη χρήση των ενεργοβόρων υλικών όπως το σίδερο, το αλουμίνιο και 

το σκυρόδεμα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  Η 

θετική ισορροπία μεταξύ της καθαρής ετήσιας προσαύξησης και των ετήσιων υλοτομιών στα κρατικά 

δάση, εκτός του ότι είναι ένας δείκτης αειφορικής διαχείρισης, συμβάλλει σημαντικά στην αυξημένη 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στη δασική βιομάζα.  

Σε ορισμένες δασικές περιοχές, η βλάστηση δεν είναι σε επιθυμητή κατάσταση όσον αφορά την 

πυκνότητα, την αναγέννηση και τη σύνθεση.  Επίσης, ορισμένα δασικά οικοσυστήματα έχουν 

υποβαθμιστεί για διάφορους λόγους.  Μεγάλες εκτάσεις των ιδιωτικών δασών καίγονται κάθε 

χρόνο, και σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες από μία φορές, πριν το οικοσύστημα φτάσει στο 

στάδιο της ωριμότητας.  Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

προστασία των δασών, κρατικών και ιδιωτικών, καθώς και για την αναγέννηση και αναδάσωσή τους. 

Το ΤΔ διαθέτει τα δικά του δασικά φυτώρια και παράγει το κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό για 

την υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με την επέκταση των δασών και του πρασίνου.  

Ο προστατευτικός ρόλος των δασών είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την προστασία του εδάφους 

και των υδάτων.  Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ορεινή φύση των δασών και στο γεγονός ότι τα 

περισσότερα δάση βρίσκονται στις σημαντικότερες λεκάνες απορροής.  Μαζί με την προστασία του 

εδάφους και των υδάτων, τα δάση συμβάλλουν στην πρόληψη των πλημμυρών που επηρεάζουν τη 

γεωργική γη, υποδομές και οικισμούς που βρίσκονται κατάντη. 

Το ΤΔ προωθεί τη διαφώτιση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου 

να ενισχυθεί η συμβολή των δασών στην κοινωνία και η ανάγκη για τη διατήρηση, την ανάπτυξή και 

την προστασία τους από τις δασικές πυρκαγιές και άλλες απειλές προς όφελος των σημερινών και 

των μελλοντικών γενεών.  Μέσα από τη λειτουργία των τριών Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

και των τριών Βοτανικών Κήπων, το Τμήμα Δασών στοχεύει επίσης στην προώθηση της 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2.1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Η Κύπρος είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και αυτό οφείλεται στην επίδραση των κλιματικών, 

γεωλογικών και εδαφολογικών συνθηκών, στην τοπογραφία και μορφολογία του εδάφους, στο ότι 
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γειτνιάζει με τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), στην απομόνωσή της ως νησί και στην επιρροή 

των ανθρώπων.  Η βιοποικιλότητα είναι η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης, δεδομένου ότι παρέχει 

βασικές υπηρεσίες για την ανθρωπότητα.  Το ΤΔ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία 

της βιοποικιλότητας από τις απειλές, όπως τη φωτιά, την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, την κλιματική 

αλλαγή, την υπερβόσκηση και την εισαγωγή ξενικών ειδών φυτών σε περιοχές με φυσική βλάστηση.  

Οι ενέργειες  αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών (ενδιαιτημάτων, φυτών, πουλιών, νυχτερίδων, 

ερπετών, εντόμων και μυκήτων), μέσω της αποκατάστασης των οικοτόπων καθώς και των ειδών 

της άγριας χλωρίδας και πανίδας, ως επίσης και με την παρακολούθηση της κατάστασής τους,  

• τη διατήρηση του δασικού αναπαραγωγικού υλικού,  

• την κήρυξη και προστασία Περιοχών Προστασίας (Καταφύγια, Εθνικά Δασικά Πάρκα, 

Προστατευτικά Δάση, Μικρο-αποθεμάτα κ.τ.λ.), 

• την κήρυξη και διατήρηση δέντρων μνημείων της φύσης, 

• την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση κ.τ.λ. 

Σημαντικός αριθμός των πιο πάνω δραστηριοτήτων θα υλοποιηθεί μέσω ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τα δάση, τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου γενικότερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανθρώπινη διαβίωση με πολλούς και διάφορους τρόπους: φιλτράρουν τον αέρα και το νερό, 

βελτιώνουν το κλίμα, λειτουργούν ως δεξαμενές άνθρακα, παρέχουν καταφύγιο στην άγρια πανίδα, 

αποτελούν χώρο αναψυχής για τους ανθρώπους κ.τ.λ.  Το ΤΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 

όχι μόνο για την προστασία, αλλά επίσης και για την επέκταση και την καλλιέργεια των δασών, ώστε 

αυτά να συνεχίσουν να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες σε σταθερή βάση για την κοινωνία.  Η 

επέκταση και βελτίωση των δασών και του πρασίνου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά 

ενεργειών , όπως: 

• την παραγωγή και διάθεση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 

• την κήρυξη κρατικής γης σε κρατικό δάσος, 

• τη δασοκομική περιποίηση των συστάδων, 

• τη δάσωση, 

• την αναδάσωση, 

• την αποκατάσταση υποβαθμισμένων  και καμένων περιοχών, την επέκταση των δασών, 

• τη δημιουργία και συντήρηση δενδροστοιχιών κατά μήκων δρόμων, 

• τον εξωραϊσμό των δημόσιων κτηρίων και τη συντήρηση του πρασίνου σε βιομηχανικές και 

άλλες περιοχές κ.τ.λ. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.3: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ 

ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Οι κλιματικές αλλαγές, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 

παραγωγικότητα των δασών.  Άμεσα λόγω των διαφοροποιήσεων στα ποσοστά διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα και της αλλαγής του κλίματος και έμμεσα μέσω πολύπλοκων 

αλληλεπιδράσεων στα δασικά οικοσυστήματα.  Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει επίσης τη 

συχνότητα και τη σοβαρότητα δασικών διαταραχών, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές.  Από την άλλη 

πλευρά, τα δάση μετριάζουν την κλιματική αλλαγή μέσω της δέσμευσης του διοξειδίου του 

άνθρακα.  Για την προστασία των δασών από την κλιματική αλλαγή, το ΤΔ υλοποιεί ενέργειες  που 

έχουν σχέση με: 

• την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση, 

• την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, και 

• την ενίσχυση της συνεισφοράς των δασών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.4: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης σχετίζονται άμεσα με 

την ανάπτυξη και την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.  Το ΤΔ 

προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω ενεργειών όπως: 

• τη λειτουργία Βοτανικών Κήπων, Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης και 

Κέντρων Επισκεπτών, 

• την προετοιμασία αφισών, φυλλαδίων και άλλου πληροφοριακού υλικού, 

• τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 

• τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 3:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Τα κρατικά δάση διαχειρίζονται από το ΤΔ, ενώ τα ιδιωτικά δάση δεν τυγχάνουν διαχείρισης, αφού 

τα περισσότερα από αυτά έχουν εγκατασταθεί φυσικά σε εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις. 

Η συμβολή της δασοπονίας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όπως προαναφέρθηκε, είναι ασήμαντη 

και πολύ κάτω από το 1%.  Αυτή η τιμή αφορά μόνο στα κρατικά δάση, αφού η συνεισφορά των 

ιδιωτικών δασών είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  Παρόλο που η σημασία της δασοπονίας ως κινητήριας 

δύναμης της οικονομικής ανάπτυξης είναι αμελητέα, οι κοινωνικές παροχές και ιδιαίτερα η δασική 

αναψυχή και ο οικοτουρισμός εκτιμούνται ιδιαίτερα από το κοινό.  Στις άλλες σημαντικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται η παροχή απασχόλησης, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ορεινών κοινοτήτων 

και η προστασία και διατήρηση του εδάφους και των λεκανών απορροής.  Πολλές από αυτές τις 
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κοινωνικές παροχές δεν διατίθενται στην αγορά και κατά συνέπεια ο δασοκτήμονας δεν έχει κανένα 

ενδιαφέρον για την παροχή τους. 

Τα δάση της Κύπρου παρέχουν διάφορες ευκαιρίες αναψυχής όπως το πικ-νικ, την κατασκήνωση, 

την πεζοπορία, την ποδηλασία, την ορειβασία, το κυνήγι, το ψάρεμα, το σκι, την παρατήρηση 

πουλιών και ζώων κ.τ.λ.  Στα δημόσια δάση της Κύπρου, τα οποία διαχειρίζονται για πολλαπλές 

χρήσεις, υπάρχει ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση για ευκαιρίες δασικής αναψυχής.  Το ΤΔ είναι 

υπεύθυνο για τη δημιουργία, βελτίωση και επέκταση των χώρων αναψυχής, των χώρων 

κατασκήνωσης, των μονοπατιών μελέτης της φύσης, των ποδηλατικών διαδρομών, των κέντρων 

επισκεπτών καθώς και για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των Εθνικών Δασικών 

Πάρκων στα κρατικά δάση. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ευκαιρίες για απασχόληση στις αγροτικές περιοχές έχουν 

συρρικνωθεί, οδηγώντας στην αστικοποίηση.  Το επίπεδο της απασχόλησης στον τομέα των δασών 

επίσης μειώθηκε, λόγω της σταδιακής μείωσης του όγκου της ξυλείας που εξάγεται από τα κρατικά 

δάση, την απαγόρευση της βοσκής και την αυξημένη προστασία των κρατικών δασών.  Παρόλα 

αυτά, το ΤΔ εξακολουθεί να παρέχει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην ύπαιθρο και μαζί με 

την υποδομή και τον εξοπλισμό του, συμβάλλει ουσιαστικά στη καλή διαβίωση και ποιότητα ζωής 

των ανθρώπων της υπαίθρου.  

Εκτός από τη διαχείριση των κρατικών δασών, το ΤΔ είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της κρατικής 

δασικής γης και υλοποιεί διάφορες δράσεις όπως: την τήρηση μητρώου και σχεδίων, τη διάθεση και 

διαχείριση των ετήσιων μισθώσεων και μακροχρόνιων συμβάσεων μίσθωσης κ.τ.λ. 

Τα δάση της Κύπρου παράγουν διάφορα ξυλώδη και μη ξυλώδη δασικά προϊόντα.  Ωστόσο, η 

παραγωγικότητα των δασών της Κύπρου όσον αφορά το ξύλο είναι χαμηλή, κυρίως λόγω των 

δυσμενών κλιματικών συνθηκών.  Παρόλα αυτά, η παραγωγή ξυλείας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην υποστήριξη των παραδασόβιων κοινοτήτων, μέσω της προσφοράς εργασίας και της 

προμήθειας καυσόξυλων και πρώτων υλών για τα μικρά τοπικά πριονιστήρια.  Εκτός από την ξυλεία, 

τα δάση παράγουν και πολλά άλλα προϊόντα, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι το θήραμα, τα 

μανιτάρια, τα αρωματικά φυτά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και το μέλι.  

Για την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών, το ΤΔ διατηρεί ένα δίκτυο 

δασικών σταθμών, γραφείων και άλλων χώρων, με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή.  Μερικά 

δασικά κτήρια και εγκαταστάσεις είναι παλιά και πρέπει να ανακαινιστούν ή να κατεδαφιστούν και 

να ξαναχτισθούν.  Το δασικό οδικό δίκτυο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, με καλή πυκνότητα και 

εξυπηρετεί επαρκώς την προστασία των δασών, τη διαχείριση των δασών και την πρόσβαση του 

κοινού στα δάση. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τα δάση της Κύπρου παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες αναψυχής λόγω της ποικιλίας της χλωρίδας και 

της πανίδας, της γεωμορφολογίας και των κλιματικών συνθηκών, σε συνδυασμό με την 

προσβασιμότητα, τις μικρές αποστάσεις από τις πόλεις, καθώς και την ύπαρξη ιστορικών, 

αρχαιολογικών και άλλων σημείων ενδιαφέροντος μέσα ή κοντά στα δάση.  Η δασική αναψυχή 

συμβάλλει στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.  Μία άλλη σημαντική κοινωνικο-οικονομική 

λειτουργία των δασών της Κύπρου είναι η παροχή εργασίας σε κατοίκους χωριών της υπαίθρου. Η 

δασική αναψυχή, ο δασοτουρισμός και οι άλλες υπηρεσίες μπορούν να βελτιωθούν μέσα από μια 

σειρά ενεργειών όπως: 

• τη διαμόρφωση πολιτικής και κατευθυντήριων γραμμών, 

• την εκπόνηση μελετών και σχεδίων για τους χώρους αναψυχής, 

• την κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση των χώρων αναψυχής, 

• την ετοιμασία προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών, 

• τη διατήρηση των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• την παροχή απασχόλησης και τη συμβολή στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.2: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Κρατική δασική γη μπορεί να διατεθεί, μισθωθεί ή ανταλλαγεί για διάφορους λόγους και σκοπούς, 

συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, για τις ανάγκες αρχών τοπικής διοίκησης και 

δημόσιων εταιρειών, για την ανέγερση εκκλησιών ή τη δημιουργία χώρων ταφής κ.τ.λ.  Το ΤΔ 

υλοποιεί διάφορες ενέργειες σε σχέση με τη διάθεση κρατικής δασικής γης, όπως: 

• την τήρηση μητρώου για την κρατική δασική γη, 

• τη μίσθωση κρατικής δασικής γης και τη διαχείριση των συμβάσεων, ετήσιων και μακροχρόνιων,  

• τη χορήγηση άλλων αδειών κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.3: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ 

Η δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση υποδομών αποτελούν θεμελιώδεις οργανωτικές 

απαιτήσεις για κάθε ίδρυμα ή οργανισμό.  Η δασική υποδομή και η αποτελεσματική διαχείρισή της 

αποτελούν σημαντικές συνιστώσες της αειφόρου διαχείρισης των δασών.  Οι πιο σημαντικές 

δραστηριότητες που διεξάγονται από το ΤΔ σε σχέση με τα πιο πάνω είναι οι εξής: 

• η ετοιμασία αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών για όλα τα έργα του 

τμήματος, 

• η ανέγερση νέων και η συντήρηση υφιστάμενων κτηρίων, 

• η κατασκευή νέων και η συντήρηση υφιστάμενων δασικών δρόμων, 

• η κατασκευή άλλων εγκαταστάσεων και έργων, 
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• η αγορά και συντήρηση εξοπλισμού κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.4: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Το ξύλο είναι το σημαντικότερο υλικό αγαθό που εξάγεται από τα κυπριακά δάση.  Παρόλο που ο 

ετήσιος όγκος ξυλείας που εξάγεται είναι χαμηλός σε σχέση με τις ετήσιες ανάγκες της αγοράς, η 

δραστηριότητα αυτή διαδραματίζει  σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία μέσω της προσφοράς 

εργασίας και παροχής καυσόξυλων στο κοινό και πρώτης ύλης στα μικρά τοπικά πριονιστήρια.  Η 

παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων γίνεται όλο και πιο σημαντική τα τελευταία χρόνια και 

αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα δάση διαχειρίζονται. 

Η παροχή ξύλου και μη ξυλωδών δασικών προϊόντων στην κοινωνία σε αειφορική βάση μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από ενέργειες όπως: 

• τον καθορισμό του λήμματος, 

• την ανάπτυξη σχεδίων υλοτομίας, 

• την προσήμανση και εξαγωγή ξυλείας και καυσόξυλων, 

• τη διαχείριση των δασών για την παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων, κλπ 

ΣΤΟΧΟΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ      

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η διαχείριση των δασών βασίζεται στη Δήλωση της Δασικής Πολιτικής, το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα, 

τη δασική νομοθεσία, στα διαχειριστικά σχέδια κ.τ.λ.  

Το όραμα για τα δάση της Κύπρου, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκεκριμένη (2013) Δήλωση Δασικής 

Πολιτικής, είναι η διατήρηση, η προστασία, η επέκταση, η βελτίωση και η αειφόρος διαχείριση των 

δασικών πόρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων, τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες της κοινωνίας και τις διεθνείς τάσεις, τα δάση πρέπει να διατηρηθούν στην καλύτερη 

δυνατή κατάσταση για να διασφαλιστεί η ισόρροπη παροχή οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών οφελών στις παρούσες και στις μελλοντικές γενιές. 

Η διαδικασία της ετοιμασίας του νέου Εθνικού Δασικού Προγράμματος έχει διακοπεί, ως 

αποτέλεσμα της σοβαρής οικονομικής κρίσης και ύφεσης καθώς και της ανάγκης για ετοιμασία 

βραχυπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού για όλο το δημόσιο τομέα, στο πλαίσιο της γενικής 

κυβερνητικής πολιτικής για πιο στοχευμένη κατανομή των πόρων και λήψη άμεσων μέτρων για 

επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Η νέα Δασική Νομοθεσία ψηφίστηκε το 2012.  Αυτή αφορά κυρίως τα κρατικά δάση, αλλά αφορά 

επίσης, αν και σε πολύ μικρότερο βαθμό, τα ιδιωτικά δάση και τις δασικές βιομηχανίες.  Επίσης, το 

2013 ψηφίστηκε ο Νόμος για τον έλεγχο της εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 
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Το ΤΔ χρησιμοποιεί τα κριτήρια και τους δείκτες για την αειφόρος διαχείριση των δασών, ως 

εργαλείο αξιολόγησης της κατάστασης των δασών και την παρακολούθηση της προόδου του 

Τμήματος προς την κατεύθυνση της διατήρησης και της αειφόρου διαχείρισης των δασών της 

Κύπρου.  Η αναθεώρηση των κριτηρίων και δεικτών έχει ξεκινήσει εντός του 2016.  Βασίζεται πάνω 

στους αναθεωρημένους δείκτες αειφόρου δασικής διαχείρισης του Forest Europe του 2015.  

Με βάση τον περί Δασών Νόμο του 2012, η διαχείριση των κρατικών δασών πρέπει να βασίζεται σε 

διαχειριστικά σχέδια.  Σήμερα, το 63% των κρατικών δασών καλύπτονται από τέτοια σχέδια. 

Το ΤΔ παρακολουθεί στενά το διεθνή διάλογο για τα δάση μέσω της συμμετοχής του σε συναντήσεις 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν, ευθυγραμμίζει 

αναλόγως την πολιτική του (π.χ. Οδηγίες της ΕΕ για τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά, Natura 2000, 

δασικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης) και  εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό 

Κεντημένο (Κανονισμοί FLEGT και EUTR).  

Η σωστή εκπαίδευση του δασικού προσωπικού και η συνεχής επιμόρφωσή του είναι ζωτικής 

σημασίας για την εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος και την αποτελεσματική προστασία και 

διαχείριση των δασών. Η απουσία ενός προγράμματος εκπαίδευσης στον τομέα της δασοπονίας σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο, αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα.  Όσον αφορά το Δασικό Κολλέγιο, το 

οποίο αποτελούσε περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από την Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.070 και ημ. 1/7/2015, ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του.  

Με την ίδια Απόφαση, εγκρίθηκε η επέκταση και διεύρυνση της λειτουργίας του ως εκπαιδευτικού 

και επιμορφωτικού κέντρου, η ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για τη μετεξέλιξή του για την περίοδο 

2016-2018 και η εξέταση της πιθανότητας αξιοποίησης των υποδομών του από άλλα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα του τόπου.  

Το ωρομίσθιο προσωπικό του Τμήματος είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην πυρόσβεση, στη σωστή 

χρήση του εξοπλισμού και στα θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας. 

Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας του ΤΔ απαιτούν εκσυγχρονισμό, προκειμένου αυτό να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων συνθηκών, κοινωνικών και οικονομικών.   

Επίσης, μέσω της μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η απόδοση του Τμήματος θα 

πρέπει να επιταχυνθεί με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4.1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η διαχείριση των δασών της Κύπρου διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της 

δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, της ολιστικής και ενιαίας διαχείρισης και της ευρείας συμμετοχής 

στη λήψη αποφάσεων.  Επίσης, η διαχείριση των δασών καθοδηγείται από τη δήλωση της Δασικής 

Πολιτικής, το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα, τη Δασική Νομοθεσία, τα διαχειριστικά σχέδια κ.τ.λ.  Στο 

πλαίσιο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης της διαχείρισης των δασών, 

υλοποιούνται οι πιο κάτω ενέργειες: 
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• ετοιμασία, υλοποίηση και παρακολούθηση της Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού 

Προγράμματος, του Στρατηγικού Σχεδίου, του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος 

Εργασίας, 

• αξιολόγηση της δασικής διαχείρισης μέσα από την έκθεση για τα κριτήρια και τους δείκτες της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών, της τμηματικής ετήσιας έκθεσης και άλλων εκθέσεων, 

• την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, 

• την εκτέλεση δασικών απογραφών κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4.2: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Παρόλο που η Συνθήκη της ΕΕ δεν περιλαμβάνει μια κοινή δασική πολιτική, διάφορες διατάξεις και 

πολιτικές που αφορούν τα δάση εκδίδονται κάτω από άλλες πολιτικές, όπως την περιβαλλοντική, τη 

γεωργική (ΚΓΠ) και τις πολιτικές για το εμπόριο.  Το ΤΔ, για επίτευξη του πιο πάνω στόχου, διεξάγει 

τις ακόλουθες ενέργειες: 

• συμμετοχή σε συναντήσεις της ΕΕ και σε διεθνείς συναντήσεις σε σχέση με τα δάση, 

• παρακολούθηση του ευρωπαϊκού και διεθνούς διάλογου για τα δάση, 

• εναρμόνιση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, 

• προετοιμασία εκθέσεων και συμπλήρωση ερωτηματολογίων που ζητούνται από διεθνείς 

οργανισμούς και φόρα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4.3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις νέες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, το ΤΔ έχει εμπλακεί σε μια σειρά από δραστηριότητες σε σχέση με τον 

εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του Τμήματος, με στόχο τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, όπως: 

• προετοιμασία και υλοποίηση της μελέτης για την αναδιάρθρωση του τμήματος, 

• απλοποίηση των διαδικασιών, 

• εισαγωγή νέας τεχνολογίας και ανάπτυξη νέων λογισμικών, 

• διαμόρφωση και συντήρηση της ιστοσελίδας του τμήματος, 

• λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου για την εξυπηρέτηση του κοινού, 

• διερεύνηση των δυνατοτήτων για βελτίωση της συνεργασίας με άλλα Υπουργεία, Τμήματα και 

Υπηρεσίες κ.τ.λ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  4.4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η δασική εκπαίδευση και η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αειφόρου 

διαχείρισης και των εθνικών στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.  Οι αλλαγές στις προσεγγίσεις όσον 

αφορά τη δασική εκπαίδευση είναι επιβεβλημένες, λόγω των συνεχών εξελίξεων στη δασική 
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πολιτική, σε απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για τα δασικά προϊόντα και τις υπηρεσίες.  Η 

ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

 υλοποίηση σχετικής απόφασης για δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 

 επιμόρφωση δασικών υπαλλήλων εντός και εκτός Κύπρου, 

 παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 

 εκτέλεση μικρών ερευνητικών έργων κ.τ.λ. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: Αποτελεσματική 
προστασία των 
δασών από τις 
πυρκαγιές και 
άλλους παράγοντες 

ΔΕ01: Μέση ετήσια 
καμένη έκταση ανά 
πυρκαγιά εντός της 
ζώνης ευθύνης του 
ΤΔ. 

 Ο δείκτης αφορά τη μέση ετήσια έκταση που καίγεται 
ανά πυρκαγιά εντός της ζώνης ευθύνης του ΤΔ.   
Ο Δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Έκταση (σε εκτάρια) εντός της ζώνης 
ευθύνης του ΤΔ που κάηκε κατά το τρέχον έτος. 

 Παρονομαστής: Σύνολο των πυρκαγιών που 
έτυχαν εντός της ίδιας ζώνης. 

ΔΕ02: Ποσοστό μη 
συμμόρφωσης με 
τις πρόνοιες της 
δασικής 
νομοθεσίας. 

 Περιπτώσεις (έλεγχοι) κατά τις οποίες διαπιστώθηκε 
παραβίαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας 
(Νόμος για τον Έλεγχο της Εμπορίας Ξυλείας και 
Προϊόντων Ξυλείας), ως ποσοστό του συνολικού 
αριθμού των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 
έτος. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Αριθμός περιπτώσεων (ελέγχων) κατά 
τους οποίους διαπιστώθηκε παραβίαση των 
διατάξεων της νομοθεσίας. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός των ελέγχων 
που διενεργήθηκαν κατά το έτος. 

Δ1.1: Προστασία 
των δασών από τις 
πυρκαγιές - 
Πρόληψη και 
ετοιμότητα 

ΔΑ01: Ποσοστό 
αντιπυρικών 
λωρίδων που 
συντηρήθηκαν και 
ικανοποιούν τα 
κριτήρια που 
αναφέρονται στα 
έγγραφα των 
διαγωνισμών. 

 Μήκος αντιπυρικών λωρίδων που συντηρήθηκαν εντός 
των κρατικών δασών και ικανοποιούν τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα έγγραφα των σχετικών διαγωνισμών, 
εκφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού μήκους των 
αντιπυρικών λωρίδων εντός των κρατικών δασών. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Μήκος αντιπυρικών λωρίδων σε 
χιλιόμετρα που συντηρήθηκαν κατά το έτος εντός 
των κρατικών δασών και ικανοποιούν τα κριτήρια 
που αναφέρονται στα έγγραφα των σχετικών 
διαγωνισμών. 

 Παρονομαστής: Συνολικό μήκος αντιπυρικών 
λωρίδων εντός των Κρατικών Δασών που πληρούν 
τα κριτήρια διατήρησης που έχουν καθοριστεί από 
τον Κλάδο Προστασίας. 

Δ1.2: Προστασία 
των δασών από τις 
πυρκαγιές - 
καταστολή 

ΔΑ01: Μέσος 
χρόνος επέμβασης 
για κατάσβεση 
δασικών πυρκαγιών 
εντός της ζώνης 
ευθύνης του ΤΔ. 

 Χρόνος σε λεπτά μεταξύ της γνωστοποίησης ενός 
περιστατικού και της εμπλοκής της πρώτης δύναμης 
κατάσβεσης του ΤΔ στη ζώνη ευθύνης του Τμήματος.   
 
Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Το άθροισμα του χρόνου επέμβασης 
για την αντιμετώπιση όλων των περιστατικών 
δασικών πυρκαγιών εντός της ζώνης ευθύνης του 
ΤΔ. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός περιστατικών 
δασικών πυρκαγιών εντός της ίδιας περιοχής. 

Δ1.3: Προστασία 
των δασών από 
άλλους παράγοντες. 

ΔΑ01: Ποσοστό της 
επηρεαζόμενης από 
έντομα έκτασης, 

 Έκταση δασών (κρατικών και ιδιωτικών) σε εκτάρια τα 
οποία έχουν ψεκαστεί από αέρος και εδάφους για 
έλεγχο του πληθυσμού των  εντόμων, εκφρασμένη ως 
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κρατικών και 
ιδιωτικών δασών, 
τα οποία έχουν 
ψεκαστεί από 
αέρος και εδάφους 
για έλεγχο του 
πληθυσμού των  
εντόμων. 

ποσοστό της συνολικής έκτασης αυτών που έχει 
επηρεαστεί. 
 
Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Συνολική έκταση δασών (κρατικών και 
ιδιωτικών) σε εκτάρια τα οποία έχουν ψεκαστεί 
από αέρος και εδάφους για έλεγχο του πληθυσμού 
των  εντόμων. 

 Παρονομαστής: Συνολική έκταση δασών (κρατικών 
και ιδιωτικών) σε εκτάρια που έχουν επηρεαστεί 
από έντομα.  

Δ1.4: Ρύθμιση της 
εμπορίας ξυλείας 
και άλλων 
προϊόντων ξυλείας. 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) 
αδειούχων 
εταιρειών εμπορίας 
ξυλείας που έχουν 
ελεγχθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 Με βάση τον Κανονισμό για τη Ξυλεία (Κανονισμός ΕΕ 
995/2010) και την εθνική νομοθεσία (η οποία προνοεί 
ότι όποιος εμπορεύεται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
πρέπει να είναι αδειούχος), διενεργούνται έλεγχοι για 
διαπίστωση του κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του 
Νόμου. 

Ο δείκτης αυτός αφορά τον αριθμό των εμπόρων που 
ελέγχονται, ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των 
αδειούχων εμπόρων. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Αριθμός Αδειούχων Εμπόρων που 
έχουν ελεγχθεί. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός Αδειούχων 
Εμπόρων. 

Σ2: Aποτελεσματική 
προστασία της 
βιοποικιλότητας και 
των άλλων 
υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων. 

ΔΕ01: Ποσοστό (%) 
των δασικών 
οικοτόπων και 
δασικών φυτικών 
ειδών που 
βρίσκονται σε 
ικανοποιητική 
κατάσταση 
διατήρησης. 

 Ο δείκτης υπολογίζει το ποσοστό (%) των: 
α) Δασικών οικοτότων, και  
β) Δασικών φυτικών ειδών,  
εντός των κρατικών δασών που βρίσκονται σε 
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: α) Αριθμός δασικών οικοτόπων που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, εντός κρατικών δασών, που 
βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1e της 
Οδηγίας, και β) Αριθμός των φυτικών ειδών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, εντός κρατικών δασών, που 
βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση 
διατήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1i της 
Οδηγίας. 

 Παρονομαστής: α) Συνολικός αριθμός δασικών 
οικοτόπων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εντός κρατικών δασών, 
και β) Συνολικός αριθμός των φυτικών ειδών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, εντός κρατικών δασών. 

 

ΔΕ02: Αλλαγή στην 
ποσότητα άνθρακα 
που έχει δεσμευτεί 
στα δασικά 

 Ο δείκτης αυτός αφορά την ποσότητα άνθρακα που 
έχει δεσμευτεί στην ξυλώδη βιομάζα (σε όλα τα δάση) 
κατά το έτος (χιλιάδες τόνοι). 
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οικοσυστήματα 
κατά το έτος. Η εκτίμηση της ποσότητας άνθρακα που έχει 

δεσμευτεί στη ξυλώδη βιομάζα (σε όλα τα δάση) κατά 
το έτος (χιλιάδες τόνοι) υπολογίζεται σύμφωνα με το 
εγχειρίδιο IPCC 1996 και αξιοποιώντας στοιχεία από 
τις δασικές απογραφές.   

Δ2.1: Προστασία 
της βιοποικιλότητας 
και των υπηρεσιών 
των 
οικοσυστημάτων. 

ΔΑ01: Αριθμοί των 
οικοτόπων του 
Παραρτήματος Ι της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
και των φυτικών 
ειδών που 
περιλαμβάνονται 
στο Κόκκινο Βιβλίο 
και βρίσκονται σε 
δάση και άλλες 
δασοκαλυμμένες 
εκτάσεις, για τα 
οποία έχουν ληφθεί 
μέτρα διατήρησης 
(in situ και ex situ), 
εκφραζόμενοι ως 
κλάσμα του 
συνολικού αριθμού 
των οικοτόπων και 
των φυτικών ειδών 
που 
περιλαμβάνονται 
στο Κόκκινο Βιβλίο. 

 Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής 1: Αριθμός των οικοτόπων του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που 
βρίσκονται σε δάση και άλλες δασοκαλυμμένες 
εκτάσεις, για τους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα 
διατήρησης (in situ and ex situ).  

 Παρονομαστής 1: Συνολικός αριθμός οικοτόπων με 
βάση το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που 
βρίσκονται σε δάση και άλλες δασοκαλυμμένες 
εκτάσεις. 

 Αριθμητής 2: Αριθμός των φυτικών ειδών που 
περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο και 
βρίσκονται σε δάση και άλλες δασοκαλυμμένες 
εκτάσεις, για τα οποία έχουν ληφθεί μέτρα 
διατήρησης. 

 Παρονομαστής 2: Συνολικός αριθμός των φυτικών 
ειδών που περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο. 

Δ2.2: Βελτίωση και 
επέκταση των 
δασών και του 
πρασίνου. 

ΔΑ01: Μήκος και 
έκταση φυτειών 
κατά μήκος δρόμων 
ή αλλού που έχουν 
εγκατασταθεί ή 
συντηρήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 
έτους. 

 Ο δείκτης αυτός αφορά το μήκος σε χιλιόμετρα ή την 
έκταση σε εκτάρια φυτειών κατά μήκος δρόμων ή 
αλλού που έχουν εγκατασταθεί ή συντηρηθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

Δ2.3: Προσαρμογή 
των δασών στην 
κλιματική αλλαγή 
και ενίσχυση της 
συνεισφοράς των 
δασών στην 
αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής. 

ΔΑ01: Δασικές 
περιοχές που έχουν 
χειριστεί – 
αραιωθεί με σκοπό 
την υποβοήθηση 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. 

 Έκταση δασώσεων και αναδασώσεων Μαύρης Πεύκης, 
Τραχείας Πεύκης και Κέδρου, με ηλικία μικρότερη των 
50 ετών που έχουν αραιωθεί για υποβοήθηση 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε εκτάρια. 

Δ2.4: 
Ευαισθητοποίηση 
του κοινού. 

ΔΑ01: Αριθμός 
επισκεπτών στα 
Κέντρα 
Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης 
Αθαλάσσας και 
Τροόδους. 

 Ο δείκτης αυτός αφορά τον αριθμό των επισκεπτών 
στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
Εκπαίδευσης Αθαλάσσας και Τροόδους. 

Σ3: Ενίσχυση της 
δασικής αναψυχής 

ΔΕ01: Επίπεδο 
ικανοποίησης 

 Επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών των χώρων 
αναψυχής που τυγχάνουν διαχείρισης από το ΤΔ 
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και των άλλων 
κοινωνικοοικονομικ
ών λειτουργιών. 

επισκεπτών. (εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι) - Κλίμακα 1–
100. 

ΔΕ02: Αριθμός 
ωρομίσθιου 
δασικού 
προσωπικού που ζει 
σε αγροτικές 
περιοχές ως 
ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού 
των 
εργοδοτουμένων. 

 Ο δείκτης αυτός αφορά τον αριθμό του ωρομίσθιου 
δασικού προσωπικού που ζει σε αγροτικές περιοχές, 
εκφρασμένος ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
των εργοδοτουμένων στο ΤΔ. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως ακολούθως: 

 Αριθμητής: Αριθμός ωρομίσθιου δασικού 
προσωπικού (μόνιμοι και έκτακτοι) που ζουν – 
διαμένουν σε αγροτικές περιοχές.  

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός ωρομίσθιου 
δασικού προσωπικού (μόνιμοι και έκτακτοι) που 
εργοδοτούνται από το ΤΔ. 

Δ3.1: Βελτίωση της 
δασικής αναψυχής 
και του τουρισμού 
και των άλλων 
υπηρεσιών. 

ΔΑ01: Ποσοστό 
χώρων αναψυχής 
(αριθμός 
εκδρομικών χώρων, 
κατασκηνωτικών 
χώρων,  μήκος 
μονοπατιών 
μελέτης της φύσης 
κ.τ.λ.) που έχουν 
συντηρηθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 Αριθμός χώρων αναψυχής (εκδρομικών χώρων, 
κατασκηνωτικών χώρων,  μήκος μονοπατιών μελέτης 
της φύσης κ.τ.λ.) που έχουν συντηρηθεί κατά τη 
διάρκεια του έτους, εκφρασμένος ως ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού χώρων αναψυχής που 
διαχειρίζονται από το ΤΔ ανά κατηγορία. 

Δ3.2: Διάθεση 
κρατικής δασικής 
γης. 

ΔΑ01: Αριθμός 
μακροχρόνιων 
συμβάσεων 
μίσθωσης κρατικής 
δασικής γης 
συμμορφωμένες με 
τους όρους των 
συμβολαίων,  ως 
ποσοστό επί του 
συνόλου των 
μακροχρόνιων 
συμβάσεων. 

 Ο δείκτης αφορά τον αριθμό μακροχρόνιων 
συμβάσεων μίσθωσης κρατικής δασικής γης που είναι 
συμμορφωμένες με τους όρους των συμβολαίων, 
εκφρασμένος ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
των μακροχρόνιων συμβάσεων. 
 

 Αριθμητής: Αριθμός Συμβολαίων συμβάσεων 
μίσθωσης κρατικής δασικής γης που είναι 
συμμορφωμένες με τους όρους των συμβολαίων. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός συμβολαίων 
συμβάσεων μίσθωσης κρατικής δασικής γης που 
διαχειρίζονται.  

 

Δ3.3: Κατασκευή 
υποδομής και 
προμήθεια 
εξοπλισμού για τη 
διαχείριση των 
κρατικών δασών. 

ΔΑ01: Μήκος 
οδικού δασικού 
δικτύου που έχει 
συντηρηθεί και 
πληροί τα κριτήρια 
που αναφέρονται 
στα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

 Ο δείκτης αφορά το μήκος του δασικού οδικού 
δικτύου σε χιλιόμετρα που έχει συντηρηθεί και πληροί 
τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα του 
διαγωνισμού. 

Δ3.4: Παραγωγή και 
πώληση δασικών 
προϊόντων. 

ΔΑ01: Έσοδα από 
την πώληση 
δασικών προϊόντων, 
όπως ξυλεία, 
προϊόντα ξυλείας, 
χριστουγεννιάτικα 
δέντρα, κώνοι, 
δασικά φυτά, 
αρωματικά και 

 Ο δείκτης αφορά τα έσοδα (€) που προέρχονται από 
την πώληση δασικών προϊόντων, όπως ξυλεία, 
προϊόντα ξυλείας, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κώνοι, 
δασικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 
κ.τ.λ. 
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φαρμακευτικά φυτά 
κ.τ.λ. 

Σ4: Βελτίωση του 
πλαισίου πολιτικής, 
της 
παραγωγικότητας 
και της 
εκπαίδευσης. 
 

ΔΕ01: Ποσοστό 
απορρόφησης 
αναπτυξιακού 
προϋπολογισμού. 
Αντικατοπτρίζει το 
βαθμό υλοποίησης 
του ετήσιου 
προγράμματος 
εργασίας. 

 Ο δείκτης αφορά το ύψος των επενδύσεων στο δασικό 
τομέα καθώς και το βαθμό υλοποίησης του 
Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού και του 
Προγράμματος Εργασίας του Τμήματος. 
 

 Αριθμητής: Ποσό από τον Αναπτυξιακό 
Προϋπολογισμό που έχει απορροφηθεί. 

 Παρονομαστής: Συνολικό ποσό εγκριμένου 
Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού. 

 

ΔΕ02: Αριθμός 
δασικών 
υπαλλήλων και 
εργατών που 
παρακολούθησαν 
προγράμματα 
κατάρτισης εντός 
του έτους ως 
ποσοστό επί του 
συνολικού αριθμού 
αυτών που 
εργοδοτούνται από 
το Τμήμα. 

 Ο δείκτης αφορά τον αριθμό δασικών υπαλλήλων και 
ωρομίσθιου προσωπικού που παρακολούθησαν 
προγράμματα κατάρτισης εντός του έτους, 
εκφρασμένος ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού 
αυτών που εργοδοτούνται από το Τμήμα. 

Δ4.1: Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και 
αξιολόγηση της 
δασικής 
διαχείρισης. 

Ο αριθμός των 
δεικτών (με βάση τα 
Ευρωπαϊκά 
Κριτήρια και Δείκτες 
για την αειφορική 
διαχείριση των 
δασών) που 
αξιολογήθηκαν 
εντός του έτους. 

 Ο δείκτης αφορά τον αριθμό των δεικτών (με βάση τα 
Ευρωπαϊκά Κριτήρια και Δείκτες για την αειφορική 
διαχείριση των δασών) που αξιολογήθηκαν εντός του 
έτους. 

Δ4.2: 
Ευθυγράμμιση με 
την Ευρωπαϊκή και 
Διεθνή Δασική 
Πολιτική. 

Αριθμός 
ερωτηματολογίων 
και εκθέσεων που 
απαντήθηκαν σε 
σώματα της ΕΕ και 
σε Διεθνείς 
Οργανισμούς, ως 
ποσοστό αυτών που 
ζητήθηκαν. 

 Αριθμός ερωτηματολογίων και εκθέσεων που 
αφορούν τα δάση και απαντήθηκαν σε σώματα της ΕΕ 
και σε Διεθνείς Οργανισμούς, εκφρασμένος ως 
ποσοστό αυτών που ζητήθηκαν. 

Δ4.3: Βελτίωση της 
παραγωγικότητας 
και της ποιότητας 
των υπηρεσιών. 

Αριθμός 
διαδικασιών που 
έχουν απλοποιηθεί 
κατά τη διάρκεια 
του έτους. 

 Ο δείκτης αφορά τον αριθμό διαδικασιών που έχουν 
απλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.  

Δ4.4: Βελτίωση της 
εκπαίδευσης, 
ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναμικού και της 
έρευνας. 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων τα 
οποία 
προσφέρθηκαν σε 
δασικούς 
υπαλλήλους και 

 Ο δείκτης αφορά τον συνολικό αριθμό των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία 
προσφέρθηκαν σε δασικούς υπαλλήλους και 
ωρομίσθιο προσωπικό στο Δασικό Κολέγιο ή μέσω του 
Πυρήνα Μάθησης του ΤΔ. 
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ωρομίσθιο 
προσωπικό στο 
Δασικό Κολέγιο ή 
μέσω του Πυρήνα 
Μάθησης. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 1132.25 ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – ΟΗ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Προστασία των δασών από τις πυρκαγιές 

Δ02 – Σ1: Προστασία των δασών από άλλους παράγοντες 

Δ03 – Σ1: Ρύθμιση της εμπορίας ξυλείας και άλλων προϊόντων ξυλείας 

Δ04 – Σ2: Προστασία της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων 

Δ05 – Σ2: Βελτίωση και επέκταση των δασών και του πρασίνου 

Δ06 – Σ2: Προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή και ενίσχυση της συνεισφοράς των δασών στην αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής 

Δ07 – Σ2: Ευαισθητοποίηση του κοινού 

Δ08 – Σ3: Βελτίωση της δασικής αναψυχής και του τουρισμού και των άλλων υπηρεσιών 

Δ09 – Σ3: Διάθεση κρατικής δασικής γης 

Δ10 – Σ3: Κατασκευή υποδομής και προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση των κρατικών δασών 

Δ11 – Σ3: Παραγωγή και πώληση δασικών προϊόντων 

Δ12 – Σ4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της δασικής διαχείρισης 

Δ13 – Σ4: Ευθυγράμμισης με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή δασική πολιτική 

Δ14 – Σ4: Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών 

Δ15 – Σ4: Βελτίωση της εκπαίδευσης, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της έρευνας 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 

 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 
 

Σ1: Η αποτελεσματική προστασία των δασών από τις 

πυρκαγιές και άλλους παράγοντες 

Σ2: Η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας 

και των άλλων υπηρεσιών των οικοσυστημάτων  

Σ3: Ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των άλλων 

κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών  

Σ4: Βελτίωση του πλαισίου πολιτικής, της 

παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης  

 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED 
BUDGET 

     

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ 

ΔAΣΩN 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού 

και Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού          

27,479,977  

        

28,145,186  

        

28,596,801  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

3,674,488  

          

3,628,818  

          

3,616,908  

0

4 

Μεταβιβάσεις                

27,010  

              

27,010  

              

27,010  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια            

1,130,568  

             

913,020  

             

763,020  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια                

46,740  

              

51,730  

              

51,730  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή           

3,209,810  

          

3,487,810  

          

3,473,810  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού          

35,568,593  

        

36,253,574  

        

36,529,279  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

782,911  

             

800,811  

             

816,488  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-           

357,064  

-           

369,779  

-           

382,212  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων          

35,994,440  

        

36,684,606  

        

36,963,555  
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΔAΣΩN     

  

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

         

35,994,440  

         

36,684,606  

         

36,963,555  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

27,905,824  

         

28,576,218  

         

29,031,077  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

782,911  

             

800,811  

             

816,488  

 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

4,344,576  

           

4,089,648  

           

3,906,138  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

3,181,998  

           

3,144,418  

           

3,110,608  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                 

5,000  

                 

5,200  

                 

5,500  

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

1,157,578  

             

940,030  

             

790,030  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

3,744,040  

           

4,018,740  

           

4,026,340  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

             

357,064  

             

369,779  

             

382,212  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

701,811  

             

674,258  

             

672,372  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

679,173  

             

652,493  

             

651,132  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

425,346  

             

436,536  

             

446,677  

O 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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H 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

22,220  

               

21,560  

               

21,042  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

22,220  

               

21,560  

               

21,041  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                      

0  

                      

0  

                      

0  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                   

417  

                   

205  

                   

198  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

701,811  

             

674,258  

             

672,372  

Σ

1   

Η αποτελεσματική προστασία των δασών 

από τις πυρκαγιές και άλλους παράγοντες       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

         

12,752,123  

         

12,806,405  

         

13,001,456  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

10,800,908  

         

11,079,225  

         

11,311,733  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

               

88,689  

               

90,274  

               

91,812  

Σ

1 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,620,669  

           

1,400,668  

           

1,362,694  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,313,665  

           

1,233,664  

           

1,195,690  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

307,004  

             

167,004  

             

167,004  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

330,546  

             

326,512  

             

327,029  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

         

12,752,123  

         

12,806,405  

         

13,001,456  

Σ

2   

Η αποτελεσματική προστασία της 

βιοποικιλότητας και των άλλων 

υπηρεσιών των οικοσυστημάτων        

Σ

2 

 

 Σύνολο  

           

9,884,687  

           

9,917,589  

         

10,019,014  

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

7,301,949  

           

7,489,090  

           

7,624,246  

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

155,648  

             

158,186  

             

160,450  

Σ 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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2 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,060,414  

             

848,861  

             

791,828  

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

408,053  

             

410,848  

             

413,816  

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

652,361  

             

438,013  

             

378,013  

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

1,522,324  

           

1,579,639  

           

1,602,940  

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

9,884,687  

           

9,917,589  

         

10,019,014  

Σ

3   

Ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των 

άλλων κοινωνικοοικονομικών 

λειτουργιών        

Σ

3 

 

 Σύνολο  

         

10,541,578  

         

11,130,617  

         

11,130,344  

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

7,377,293  

           

7,581,371  

           

7,678,820  

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

103,038  

             

105,309  

             

106,935  

Σ

3 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,276,290  

           

1,439,246  

           

1,357,730  

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,078,087  

           

1,104,243  

           

1,112,728  

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

198,203  

             

335,003  

             

245,003  

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

1,887,995  

           

2,110,001  

           

2,093,794  

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

         

10,541,578  

         

11,130,617  

         

11,130,344  

Σ

4   

Βελτίωση του πλαισίου πολιτικής, της 

παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης        

Σ

4 

 

 Σύνολο  

           

2,114,242  

           

2,155,738  

           

2,140,368  

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,746,500  

           

1,774,040  

           

1,765,146  

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

               

10,190  

               

10,507  

               

10,615  

Σ

4 

02

50

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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0 

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

364,983  

             

379,313  

             

372,844  

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

359,973  

             

374,103  

             

367,333  

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                 

5,000  

                 

5,200  

                 

5,500  

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

10  

                     

10  

                     

10  

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

2,758  

                 

2,384  

                 

2,378  

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

2,114,242  

           

2,155,738  

           

2,140,368  

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

             

357,064  

             

369,779  

             

382,212  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

357,064  

             

369,779  

             

382,212  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών                                                                 
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A -    -    -    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η λειψυδρία είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος δια μέσου των 

αιώνων. Οι ανομβρίες είναι πολύ συχνές και εκτιμάται ότι η κλιματική αλλαγή στη λεκάνη της 

Μεσογείου, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις στην ετήσια και εποχιακή διαθεσιμότητα νερού. 

Εν όψει αυτών των προκλήσεων, η ανάγκη εξεύρεσης και εφαρμογής μέτρων που αποσκοπούν στην 

αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και στην υδατική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα.  

Στόχος είναι η διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών σε νερό για οικιακές, 

γεωργικές, βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τις τελευταίες δεκαετίες υλοποιήθηκαν σημαντικά κατασκευαστικά έργα 

υδατικής ανάπτυξης για ύδρευση, άρδευση, προστασία του περιβάλλοντος και άλλες χρήσεις, όπως 

φράγματα, μονάδες επεξεργασίας νερού, αντλιοστάσια, έργα μεταφοράς νερού έργα προστασίας 

ποταμών και εμπλουτιστικά έργα. Για όλα αυτά τα έργα πραγματοποιούνται επιμελώς εργασίες  

λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης και όπου κρίνεται  απαραίτητο, εργασίες για τη βελτίωση 

και την αναβάθμισή τους. Βεβαίως, για τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των 

αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις, απαιτείται ο προγραμματισμός, μελέτη και κατασκευή νέων 

έργων υδατικής ανάπτυξης. 

Παρά την υλοποίηση της πληθώρας των έργων αυτών, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει. Για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των πηγών νερού για ύδρευση 

και άρδευση, προωθείται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση μη συμβατικών πόρων νερού, όπως είναι η 

αφαλάτωση και η ανακύκλωση. Η χρήση των μη συμβατικών υδάτινων πόρων, μειώνει την εξάρτηση 

της παροχής νερού από τις καιρικές συνθήκες, συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

και στην πρόληψη των κινδύνων και ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο. Η αφαλάτωση έχει ενισχύσει την 

παροχή νερού ύδρευσης και έχει απεξαρτοποιήσει τα μεγάλα αστικά, περιαστικά και τουριστικά 

κέντρα από τη διακύμανση της βροχόπτωσης. Η χρήση του ανακυκλωμένου νερού αναμένεται να 

αυξήσει την παροχή νερού για άρδευση και να μειώσει τον κίνδυνο έναντι της ξηρασίας. Το 

ανακυκλωμένο νερό αποτελεί μια σταθερή πηγή νερού, δεδομένου ότι οι ποσότητες που 

παράγονται είναι άμεσα εξαρτημένες από την αστική κατανάλωση πόσιμου νερού, ενώ ταυτόχρονα 

αξιοποιούνται ποσότητες νερού, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα χάνονταν. Επιπρόσθετα, στα 

πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης μελετούνται νέες τεχνολογίες για περιορισμό τόσο των απωλειών 

στην πηγή (πχ. εξατμίσεις), όσο και των απωλειών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού. 

Τέλος, αξιολογείται σε ετήσια βάση το υδατικό ισοζύγιο με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των 

διαθέσιμων υδάτινων πόρων για όλες τις χρήσεις. Η εκτιμώμενη ετήσια ζήτηση νερού για τις 
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περιοχές οι οποίες βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέρχεται σε 252 

εκ. κ.μ. (άρδευση 152, ύδρευση 73,5, κτηνοτροφία 8,5, βιομηχανία 8 και για άρδευση χώρων 

πρασίνου 10). Το υδατικό ισοζύγιο το έτος 2015 ήταν ελλειμματικό και ενισχύθηκε με την παραγωγή 

38 εκ. κ.μ. νερού από τις μονάδες αφαλάτωσης και 18 εκ. κ.μ. ανακυκλωμένου νερού από τα αστικά 

συμβούλια αποχετεύσεων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το έλλειμμα νερού αυξάνει την ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση του υδατικού ισοζυγίου και για 

ετοιμασία ετήσιων σεναρίων κατανομής του νερού, με στόχο τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων 

υδάτινων πόρων για όλες τις χρήσεις.  Στα πλαίσια αυτά υλοποιούνται οι πιο κάτω δράσεις: 

 Προσδιορισμός και ποσοτική παρακολούθηση των υδάτινων πόρων 

 Εκτίμηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού 

 Προετοιμασία και καταρτισμός των ετήσιων σεναρίων κατανομής του νερού από τα 

Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (ΚΥΕ) για όλες τις χρήσεις με τη χρήση των τεχνολογιών 

 Ετοιμασία και υποβολή έκθεσης στην Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) 

και το Υπουργικό Συμβούλιο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, της λειψυδρίας και ξηρασίας, της αύξησης του πληθυσμού, της 

ανάπτυξης του τουρισμού κ.τ.λ., ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός νέων αναπτυξιακών έργων 

είναι ζωτικής σημασίας. Η κατασκευή, αναβάθμιση / βελτίωση νέων έργων υποδομής, 

συμπεριλαμβανομένης της ανόρυξης γεωτρήσεων, για ύδρευση και άρδευση, καθώς και για την 

προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων είναι επίσης απαραίτητη. Σχετικές 

είναι οι ακόλουθες δράσεις: 

 Αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών και αιτημάτων, προγραμματισμός και αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας νέων έργων υποδομής 

 Μελέτη / σχεδιασμός έργων υποδομής 

 Κατασκευή έργων υποδομής 

 Αναβάθμιση / βελτίωση υφιστάμενων έργων υποδομής 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Η λειτουργία και προληπτική συντήρηση των έργων που έχουν υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής νερού ύδρευσης, 
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άρδευσης και ανακυκλωμένου, αλλά και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των έργων αυτών βάσει 

του αρχικού τους σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται οι πιο κάτω δράσεις: 

 Λειτουργία και συντήρηση βασικών εγκαταστάσεων 

 Επιδιόρθωση βλαβών 

 Καταρτισμός και εφαρμογή προγράμματος προληπτικής συντήρησης 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1.4: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Οι μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν βάσει συμβάσεων του τύπου «Κατασκευή, Λειτουργία, 

Εκχώρηση» και το αφαλατωμένο νερό πωλείται στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στην πηγή. Το 

νερό για υδρευτικούς σκοπούς προμηθεύεται κυρίως από τα ΚΥΕ και πωλείται σε ογκομετρική 

χονδρική βάση στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Δήμους και Κοινοτικά Συμβούλια, τα οποία, με τη 

σειρά τους, αναλαμβάνουν τη διάθεσή του στους καταναλωτές. Σε αντίθεση με την παροχή νερού 

για υδρευτικούς σκοπούς, το νερό για άρδευση διανέμεται στους αγρότες, σε ογκομετρική λιανική 

βάση. Όσον αφορά το ανακυκλωμένο νερό, το ΤΑΥ επωμίζεται τη δαπάνη για την τριτοβάθμια 

επεξεργασία και πωλεί το νερό σε ογκομετρική βάση στους τελικούς χρήστες. Οι δράσεις για 

υλοποίηση της Δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες: 

 Εφαρμογή του εγκριμένου σεναρίου κατανομής νερού 

 Διασφάλιση της  παραγωγής και αγοράς των αναγκαίων ποσοτήτων αφαλατωμένου νερού 

για την ενίσχυση του υδατικού ισοζυγίου 

 Πώληση πόσιμου νερού σε χονδρική βάση σύμφωνα με το εγκριμένο σενάριο 

 Πώληση νερού άρδευσης σύμφωνα με το εγκριμένο σενάριο 

 Διαχείριση του τριτοβάθμιου επεξεργασμένου νερού αστικών λυμάτων 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ       

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων αποτελεί βασική αρχή για την εφαρμογή μιας βιώσιμης 

υδατικής πολιτικής, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των καλών πρακτικών για την κατανάλωση και 

ανακύκλωση του νερού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάντλησης των περιορισμένων 

υδάτινων πόρων στην Κύπρο και να διασφαλισθεί η ποιότητά τους. Η αποδοτική χρήση των 

υδάτινων πόρων συμβάλλει επίσης στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, 

στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, καθώς και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και 

στην πρόληψη των κινδύνων. 

Η κλιματική αλλαγή, οι συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού (ντόπιου και μεταναστών), ο αυξανόμενος 

αριθμός τουριστών και η υψηλή εποχιακή διακύμανση της ζήτησης νερού, αποτελούν σημαντικές 

πιέσεις στους περιορισμένους υδάτινους πόρους της Κύπρου. Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων 

για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων είναι συνεπώς υψίστης σημασίας και 

ενισχύει τα σχέδια διαχείρισης της ζήτησης του νερού. 
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Τα πιο σημαντικά μέτρα που προωθούνται είναι η ακριβής και λεπτομερής καταμέτρηση του νερού, 

η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης για την εξοικονόμηση και σωστή χρήση του νερού, η προώθηση 

μέτρων για μείωση της κατανάλωσης νερού στη γεωργία και στα νοικοκυριά, η προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης του νερού, οι περιορισμοί στην άντληση των υπογείων υδάτων, η 

αποτελεσματική διαχείριση / παρακολούθηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, καθώς και η 

εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής για παροχή κινήτρων για την αποτελεσματική χρήση των 

περιορισμένων υδάτινων πόρων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2.1: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Οι ακόλουθες δράσεις προωθούνται στο πλαίσιο μιας βιώσιμης πολιτικής των υδάτων, με στόχο τη 

βελτίωση των καλών πρακτικών της κατανάλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού και την 

ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων. 

 Λήψη μέτρων για εντοπισμό / μείωση ατιμολόγητου νερού 

 Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά δίκτυα 

 Μέτρα καλλιέργειας υδατικής συνείδησης 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2.2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΝΕΡΟΥ 

 Ο Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79(Ι) / 2010, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 15 

Νοεμβρίου του 2010, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαχείριση των υδάτων στην 

Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού έχει ανατεθεί στο ΤΑΥ 

ανοίγοντας νέους ορίζοντες, αλλά την ίδια στιγμή, παρουσιάζοντας νέες προκλήσεις για το Τμήμα. 

Ο Νόμος αυτός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο υδατικό κώδικα, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του 

κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων, απλοποιεί σύνθετες διαδικασίες που επιτρέπουν την 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης του νερού και εισάγει εργαλεία για την προστασία 

και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων του νησιού. Οι ακόλουθες δράσεις στοχεύουν στην εφαρμογή 

των διατάξεων του Περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (79 (Ι) / 2010) σχετικά με την 

απόληψη νερού.Παρακολούθηση απολήψεων κυβερνητικών γεωτρήσεων, φραγμάτων και άλλων 

πηγών νερού 

 Αδειοδότηση και επιβολή όρων σε κάθε άδεια υδροληψίας 

 Έλεγχος συμμόρφωσης όρων αδειοδότησης υδροληψίας 

 Επαναξιολόγηση της υφιστάμενης πολιτικής αδειοδότησης υδροληψίας 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2.3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 

Οι ακόλουθες δράσεις στοχεύουν στην εφαρμογή του Άρθρου 9 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 

2000/60/ΕΚ και των σχετικών εθνικών κανονισμών τιμολόγησης του νερού (Κ.Δ.Π. 128/2014, Κ.Δ.Π. 

48/2017). 
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 Εφαρμογή της πολιτικής τιμολόγησης και ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής από τις Τοπικές Αρχές 

Υδατοπρομήθειας 

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σημαντική πτυχή της αειφόρου διαχείρισης των υδάτων είναι η διασφάλιση της ποιότητας του νερού 

και η προστασία του από τη ρύπανση. Το καθαρό νερό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ανθρώπινη υγεία και ευημερία, αλλά είναι επίσης αναγκαίο για την προστασία και διατήρηση του 

περιβάλλοντος. 

Στα πλαίσια αυτά, πρόθεση αποτελεί η προστασία, βελτίωση και διασφάλιση της καλής κατάστασης 

όλων των υδάτινων πόρων της Κύπρου (καλή οικολογική και χημική κατάσταση των επιφανειακών 

υδάτων και καλή χημική και ποσοτική κατάσταση των υπογείων υδάτων), η προστασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις ανθρωπογενούς ρύπανσης, η 

ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη υδατική πολιτική, η οποία έχει σταδιακά διαμορφωθεί για να 

αντιμετωπίζει όχι μόνο τις προκλήσεις που αφορούν την υγεία, αλλά και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από τους κύριους τομείς που χρησιμοποιούν το νερό. 

Στόχος είναι η πλήρης συμμόρφωση της χώρας με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των υδάτων. 

Μία από τις προτεραιότητες, είναι η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΚ, 

η οποία αποσκοπεί στην προστασία και τη βελτίωση της κατάστασης των υδάτων στην ΕΕ, έχοντας 

ως βάση την αρχή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής 

ποταμού. Το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας είναι η κατάρτιση Σχεδίου 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, το οποίο περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μέτρων (ΠΜ) με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και δράσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 

Οδηγίας.  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εφαρμογή συναφών Οδηγιών, όπως της Οδηγίας για 

τις Ουσίες Προτεραιότητας 2008/105/ΕΚ και 2013/39/ΕΕ, της Οδηγίας για τα Υπόγεια Ύδατα 

2006/118/ΕΚ και 2014/80/ΕΕ, της Οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης 98/83/ΕΚ, κ.τ.λ., καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία, 

παρακολούθηση και διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του υδάτινου οικοσυστήματος, 

προκειμένου να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και να ληφθούν εντατικά και στοχευμένα 

μέτρα για τη διαχείριση των καταστροφών και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ακραίων καιρικών 

φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες. Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκεται η εφαρμογή του 

Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας, που καταρτίστηκε σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα  Ύδατα 
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2000/60/ΕΚ και η κατάρτιση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, 

σύμφωνα με την Οδηγία για τις Πλημμύρες 2007/60/ΕΚ. 

Στον τομέα των υγρών αποβλήτων, προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας για την 

επεξεργασία των αστικών λυμάτων 91/271/ΕΟΚ. Η υλοποίηση αποχετευτικών συστημάτων για τη 

διαχείριση των αστικών λυμάτων στα πλαίσια της Οδηγίας, συμβάλει στην αντιμετώπιση 

αποχετευτικών προβλημάτων που προκύπτουν λόγω υπερχείλισης των απορροφητικών λάκκων, από 

τους οποίους προκαλείται ρύπανση και μόλυνση του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων, λόγω 

της διήθησης των λυμάτων στο υπέδαφος. Επιπρόσθετα προκύπτουν σημαντικά οφέλη από τη 

λειτουργία των κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων, όπως η παραγωγή ανακυκλωμένου νερού και 

λάσπης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Σημειώνεται ότι παρατηρείται 

καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος Εφαρμογής της Κύπρου, που καταρτίστηκε 

σύμφωνα με την Οδηγία, κυρίως λόγω του περιορισμένου Κρατικού Προϋπολογισμού, 

διαδικαστικών προβλημάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης και προσφυγών από 

προσφέροντες, καθώς και της μη αποδοχής χωροθέτησης των έργων υποδομής από τις Κοινότητες. 

Ένα άλλο πεδίο, το οποίο όταν παρακολουθηθεί θα συμβάλει στη μείωση των προβλημάτων υγείας 

και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικότερα στην προστασία των υδάτων από τη ρύπανση 

των στραγγισμάτων, είναι η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Παρά το γεγονός ότι η συμμόρφωση με 

την πολιτική αποβλήτων της ΕΕ (Οδηγία 2008/98 / ΕΚ για τα Απόβλητα και Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί 

Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων) και η στρατηγική για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής 

εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Περιβάλλοντος, το ΤΑΥ έχει εντός του 2015 αναλάβει το 

ρόλο του Διαχειριστή Κατασκευής των σχετικών νέων έργων υποδομής διαχείρισης αποβλήτων που 

καθορίζονται στην Εθνική Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων (ΣΔΔΑ) 2015-2021, καθώς 

και ως Τεχνικός Σύμβουλος στα Συμβούλια Εκμετάλλευσης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΎΔΑΤΑ 2000/60/ΕΚ  

 Σταδιακή Εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ), του Σχεδίου 

Διαχείρισης της Ξηρασίας (ΣΔΞ) και του σχετικού Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) 

 Διεκπεραίωση των προγραμμάτων παρακολούθησης για εφαρμογή του Άρθρου 8 της ΟΠΥ και  

άλλων συναφών Οδηγιών 

 Εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία, παρακολούθηση και διαχείριση 

των υδάτινων πόρων 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2007/60/ΕΚ 

 Σταδιακή Εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και του σχετικού 

Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

91/271/ΕΟΚ  

 Εφαρμογή της Οδηγίας για τα Αστικά Λύματα 91/271/ΕΟΚ και της σχετικής Εθνικής Νομοθεσίας 

 Σχεδιασμός και κατασκευή αποχετευτικών έργων σε αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμό άνω των 

2.000 ι.π., σε αγροτικούς οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ι.π. και σε κοινότητες εντός 

αστικών περιοχών 

 Σχεδιασμός και κατασκευή σταθμών επεξεργασίας οικιακών λυμάτων, βιομηχανικών λυμάτων, 

περίσσειας λάσπης και στραγγισμάτων 

 Διασφάλιση της ποιότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων τριτοβάθμιας επεξεργασίας εντός 

των σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 Διασφάλιση της λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών έργων σε αγροτικούς οικισμούς και 

του ανακυκλωμένου νερού σύμφωνα με τους όρους των Αδειών Απόρριψης 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3.4: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/31/ΕΚ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 Ανάληψη της δημιουργίας υποδομής και υλοποίησης των νέων κατασκευαστικών έργων των 

σχετικών μέτρων που καθορίζονται στην Εθνική ΣΔΔΑ 2015-2021 και στα αντίστοιχα Σχέδια 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

96 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ 
ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 
ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΔΕ01:  

Ποσοστό της 

ετήσιας 

προμήθειας 

νερού 

ύδρευσης σε 

σχέση με τη 

ζήτηση  

 

 
Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο μέγιστος όγκος της ετήσιας παροχής 
νερού ύδρευσης στις ελεγχόμενες από το Κράτος 
περιοχές (χονδρική πώληση από το ΤΑΥ συν 
ποσότητες άντλησης από άλλες πηγές), σε επίπεδο 
διοχέτευσης στις δεξαμενές των Τοπικών Αρχών, 
μετρούμενος σε εκατομμύρια m

3
 / έτος 

 Παρονομαστής: Ο μέγιστος όγκος της ετήσιας 
ζήτησης  νερού ύδρευσης, σε επίπεδο τελικού 
καταναλωτή, στις ελεγχόμενες από το Κράτος 
περιοχές,  μετρούμενη σε εκατομμύρια m

3
 / έτος 

 

ΔΕ02:  

Ποσοστό της 
ετήσιας 
προμήθειας 
νερού 
άρδευσης σε 
σχέση με τη 
ζήτηση 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο μέγιστος όγκος της ετήσιας 
προμήθειας νερού άρδευσης, μετρούμενος σε 
εκατομμύρια m3 / έτος 

 Παρονομαστής: Ο μέγιστος όγκος της ετήσιας 
ζήτησης νερού άρδευσης, στις ελεγχόμενες από το 
Κράτος περιοχές,  μετρούμενη σε εκατομμύρια m3 
/ έτος 

 

Δ1.1: 

Αξιολόγηση των 
διαθέσιμων 
αποθεμάτων νερού, 
κατανομή και 
διατήρηση υδάτινων 
αποθεμάτων 
ασφαλείας 

ΔΑ01:  

Έγκαιρη 

υποβολή 

εκθέσεων 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως αποτέλεσμα 
βαθμολόγησης, "Επιτυχία" ή "Αποτυχία",  σε σχέση 
με τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης των 
δεδομένων, την προετοιμασία των ετήσιων σεναρίων 
κατανομής νερού για όλες τις χρήσεις και την 
υποβολή εκθέσεων. 
Η υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει την 
προετοιμασία και υποβολή έκθεσης – εισήγησης με 
τα σενάρια κατανομής νερού, προς το Υπουργείο 
ΓΑΑΠ, για περαιτέρω προώθηση στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) και προς το 
Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για την 
κατανομή του νερού. 
 

Δ1.2: 

Ενίσχυση της 
παροχής νερού για 
ύδρευση, άρδευση, 
περιβαλλοντικές και 
άλλες χρήσεις 

ΔΑ01:  

Ποσοστιαία 

αύξηση της 

παροχετευτικότ

ητας του 

συστήματος 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής (πάνω): Η ονομαστική 
παροχετευτικότητα των υποδομών μεταφοράς 
νερού ΤΑΥ που βρίσκεται σε λειτουργία το τρέχον 
έτος 

 Παρονομαστής (κάτω): Η ονομαστική 
παροχετευτικότητα των υποδομών μεταφοράς 
νερού ΤΑΥ το προηγούμενο έτος 
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Δ1.3: 
Λειτουργία και 
συντήρηση 
υφιστάμενων έργων 
υποδομής 

ΔΑ01: 
Ετήσιος 
αριθμός 
ημερών των 
μεγάλων/σημα
ντικών έργων 
υποδομής που 
τίθενται εκτός 
λειτουργίας 
λόγω βλαβών 
 
 
 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ο πραγματικός 
αριθμός των ημερών κατά τις οποίες τα μεγάλα / 
σημαντικά έργα υποδομής τίθενται εκτός 
λειτουργίας λόγω βλαβών και θα μετράται σε ετήσια 
βάση. 
Το είδος της υποδομής (κύριοι αγωγοί, μονάδες 
αφαλάτωσης, αντλιοστάσια, διυλιστήρια νερού, 
κ.τ.λ.) που ταξινομούνται ως μεγάλα / σημαντικά θα 
καταγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με τη 
σημασία τους. 

 

Δ1.4: 
Διασφάλιση της 
ορθολογικής 
κατανομής του 
νερού 
 

ΔΑ01: 
Ποσοστό (%) 
της ετήσιας 
ποσότητας 
νερού που 
παραχωρήθηκε 
από τα ΚΥΕ σε 
σχέση με την 
ετήσια 
ποσότητα του 
σεναρίου 
κατανομής 
νερού από τα 
ΚΥΕ  
 
 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής (πάνω): Η ετήσια ποσότητα νερού (κυβ. 
μέτρα) που παραχωρήθηκε από τα ΚΥΕ 

 Παρονομαστής (κάτω): Η ετήσια ποσότητα νερού  
(κυβ. μέτρα)που θα έπρεπε να είχε παραχωρηθεί 
από τα ΚΥΕ σύμφωνα με το εγκριμένο σενάριο 

 

Σ2: 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΕ01:  

Ποσοστό (%) 

μείωσης της 

κατά κεφαλήν 

εγχώριας 

κατανάλωσης 

νερού 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό (%) από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Η διαφορά της κατά κεφαλήν εγχώριας 
κατανάλωσης νερού του έτους αναφοράς με το 
προηγούμενο έτος 

 Παρονομαστής: Η κατά κεφαλήν εγχώρια 
κατανάλωση νερού του έτους που προηγείται του 
έτους αναφοράς 

  

ΔΕ02: 
Ποσοστό (%) 
μείωσης του 
ατιμολόγητου 
νερού στην 
άρδευση 
 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Η ετήσια τιμολογημένη (τελική 
κατανάλωση) του νερού άρδευσης από τα 
Κυβερνητικά Υδατικά Έργα και δίκτυα διανομής 
ανακυκλωμένου νερού, στις ελεγχόμενες από το 
κράτος περιοχές, μετρούμενη σε m

3
 

 Παρονομαστής: Η ετήσια μετρημένη ποσότητα του 
νερού άρδευσης που παρέχεται από τα 
Κυβερνητικά Υδατικά Έργα και τα δίκτυα διανομής 
ανακυκλωμένου νερού (σε επίπεδο κεντρικών 
μετρητών) μετρούμενη σε m

3
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Δ2.1: 

Προώθηση μέτρων 
για πιο αποδοτική 
χρήση του νερού 

ΔΑ01:  

Εκτάρια γης 

που 

αρδεύονται με 

ανακυκλωμένο 

νερό, ως 

ποσοστό (%) 

της συνολικής 

αρδευόμενης 

γεωργικής γης 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Η έκταση της γεωργικής γης που 
αρδεύεται με ανακυκλωμένο νερό για το 
συγκεκριμένο έτος, κατά την περίοδο του 
προϋπολογισμού 2018-2020 

 Παρονομαστής: Η συνολική έκταση της 
αρδευόμενης γεωργικής γης 

 

Δ2.2: 

Παρακολούθηση της 
απόληψης νερού 
από γεωτρήσεις, 
φράγματα και άλλες 
πηγές νερού 

ΔΑ01:  

Ποσοστό (%) 

αύξησης των 

επιτόπιων 

ελέγχων στις 

άδειες 

υδροληψίας 

κάθε χρόνο 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού 
αριθμού των αδειών υδροληψίας που ελέγχονται 
επιτόπου στο τέλος κάθε έτους και του αριθμού 
των αδειών υδροληψίας που ελέχθησαν επί τόπου 
στο έτος βάσης 2016 

 Παρονομαστής: Ο αριθμός των αδειών 
υδροληψίας που ελέχθησαν επί τόπου στο έτος 
βάσης 2016 

 

Δ2.3: 

Εφαρμογή 
τιμολογιακής 
πολιτικής για το 
νερό 

ΔΑ01: 
Ποσοστό (%) 
των Τοπικών 
Αρχών 
Υδατοπρομήθει
ας που 
εφάρμοσε τις 
διατάξεις 
τιμολόγησης 
του νερού 
ύδρευσης 
 

 
Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο ετήσιος αριθμός των Τοπικών Αρχών 
Υδατοπρομήθειας στις οποίες εφαρμόζονται οι 
Κανονισμοί της τιμολόγησης νερού (ΚΔΠ128/2014) 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των Τοπικών 
Αρχών Υδατοπρομήθειας στις ελεγχόμενες από το 
κράτος περιοχές 
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Σ3: 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΕ01: 

Ο βαθμός 

επίτευξης των 

περιβαλλοντικ

ών στόχων, 

όπως ορίζεται 

από την εθνική 

νομοθεσία 

 

 
Ο δείκτης αυτός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος 
των πέντε (5) επιμέρους δεικτών (δηλαδή των 
δεικτών που αφορούν τα Υπόγεια Ύδατα (ΥΥ) 
(χημικό), Ποταμοί (χημική), Ποταμοί (βιολογική), 
Λίμνες (χημική) και Λίμνες (βιολογική)).  Κάθε 
επιμέρους δείκτης υπολογίζεται ως η ποσοστιαία (%) 
διαφορά μεταξύ του καθεστώτος του έτους για το 
συγκεκριμένο είδος και του αντίστοιχου από τη 
γραμμή βάσης.  Η στάθμιση γίνεται με βάση τον 
αριθμό των σημείων ελέγχου σε κάθε δίκτυο. 
Η προσπάθεια είναι να επιτυγχάνεται μια βελτίωση 
κάθε χρόνο, δηλαδή, ο σταθμισμένος μέσος όρος να 
είναι θετικός και να αυξάνεται κάθε χρόνο. 
Κάθε χρόνο για μία "Επιτυχία", ο σταθμισμένος 
μέσος όρος θα πρέπει να βελτιωθεί ή τουλάχιστον να 
παραμείνει μηδέν (δηλαδή χωρίς χειροτέρευση).  Εάν 
ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι αρνητικός με 
περισσότερες από 2 μονάδες*, τότε θα είναι μια 
"Αποτυχία". 
* Οι μονάδες ρυθμίζονται με την κρίση των 
εμπειρογνωμόνων και έχουν οριστεί να λαμβάνουν 
υπόψη: 

 κάποιες αλλαγές στο δίκτυο (προσθήκη ή 
αφαίρεση των σημείων παρακολούθησης), η οποία 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των σημείων 
που δεν περνούν το καθορισμένο όριο, 

 τις αιφνίδιες επιδράσεις κάποιας νέας πίεσης στο 
υδάτινο σώμα, 

 συνέπειες από την ξηρασία. 
 

ΔΕ02: 

Ποσοστό (%) 

Συμμόρφωσης 

ως προς τον 

ισοδύναμο 

πληθυσμό ο 

οποίος 

επεξεργάζεται 

μέσω Δικτύου 

Συλλογής ή/και 

Μεμονωμένα ή 

άλλα 

Κατάλληλα 

Συστήματα 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο Ισοδύναμος Πληθυσμός (ι.π.) των 
Αστικών και Αγροτικών Οικισμών ο οποίος 
επεξεργάζεται μέσω Δικτύου Συλλογής ή / και 
Μεμονωμένα ή άλλα Κατάλληλα Συστήματα για το 
συγκεκριμένο έτος αναφοράς σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για την 
Έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 15 
της εν λόγω Οδηγίας 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός ισοδύναμος 
πληθυσμός (ι.π.) των Αστικών και Αγροτικών 
Οικισμών που εμπίπτουν στις πρόνοιες της 
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία Αστικών 
Λυμάτων και που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 17 της εν λόγω Οδηγίας 

 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ΕΕ 
συμμορφούμενος οικισμός θεωρείται μόνο όταν το 
φορτίο του οικισμού (ι.π.) επεξεργάζεται 100%. 
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Δ3.1: 

Εφαρμογή της 
Οδηγίας Πλαίσιο για 
τα Ύδατα 
2000/60/ΕΚ 

ΔΑ01: 

Ποσοστό (%) 

υλοποίησης 

του 

Προγράμματος 

Μέτρων 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο ετήσιος αριθμός των μέτρων που 
ολοκληρώθηκαν συν τον ετήσιο αριθμό των 
μέτρων που συνεχίζονται με βάση το εγκριμένο 
ΠΜ από το Υπουργικό Συμβούλιο επί του 
ποσοστού υλοποίησης έκαστου 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των μέτρων 
που περιλαμβάνονται στο 2ο Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) 

 

Δ3.2: 

Εφαρμογή της 
Οδηγίας για τις 
Πλημμύρες 
2007/60/ΕΚ 

ΔΑ01: 

Ποσοστό (%) 

των ετησίως 

προγραμματισ

μένων μέτρων 

που 

εφαρμόζονται 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο ετήσιος αριθμός των μέτρων που 

εφαρμόστηκαν 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός των μέτρων 

που περιλαμβάνονται στο 1ο Σχέδιο Διαχείρισης 

των Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Δ3.3: 

Εφαρμογή της 
Οδηγίας για την 
Επεξεργασία των 
Αστικών Λυμάτων 
91/271/ΕΟΚ 

ΔΑ01: 

Ποσοστό 

ολοκλήρωσης 

των Οροσήμων 

για την 

κατασκευή 

δικτύων 

συλλογής και 

εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας 

λυμάτων  

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο πραγματικός ετήσιος ρυθμός 

ολοκλήρωσης των Οροσήμων (κάθε Ορόσημο 

αντιστοιχεί σε διαφορετικά έργα για τα δίκτυα 

συλλογής και εγκαταστάσεις επεξεργασίας ως 

έχουν προγραμματιστεί εντός της περιόδου 2014-

2020) 

 Παρονομαστής: Το ετήσια στοχευμένο ποσοστό 

ολοκλήρωσης των Οροσήμων / Έργων για την 

υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων κατά 

την περίοδο του προϋπολογισμού 2014-2020, για 

την εφαρμογή του νέου Εθνικού Προγράμματος 

Εφαρμογής (ΕΠΕ) της Οδηγίας για τα Αστικά 

Λύματα 91/271 / ΕΟΚ 
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Δ3.4: 

Συνεισφορά στην 
εφαρμογή της 
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
για τα Απόβλητα και 
της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ περί 
Υγειονομικής Ταφής 
των Αποβλήτων 

ΔΑ01: 

Ποσοστό 

ολοκλήρωσης 

των οροσήμων 

για την 

υλοποίηση των 

απαιτούμενων 

μέτρων / έργων 

/ συμβάσεων 

που 

καθορίζονται 

στα Εθνικά 

Σχέδια 

Διαχείρισης 

Αποβλήτων και 

τα 

Προγράμματα 

για την 

πρόληψη της 

δημιουργίας 

αποβλήτων 

 

 
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ποσοστό από τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Αριθμητής: Ο αριθμός των οροσήμων που έχουν 
επιτευχθεί όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουν 
προκηρυχθεί, ανατεθεί και ολοκληρωθεί. 

 Παρονομαστής: 3 x το μέγιστο αριθμό των 
συμβάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή 
των μέτρων / σχεδίων που προβλέπονται στα 
Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και τα 
Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων και έχουν αναληφθεί από το ΤΑΥ 

 
* Για κάθε σύμβαση υπάρχει το ορόσημο τριών (3) 
βημάτων που αφορά την προκήρυξη, την ανάθεση 
και την ολοκλήρωση της σύμβασης. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 752) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Σ1: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Αξιολόγηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, κατανομή και διατήρηση υδάτινων αποθεμάτων ασφαλείας 

Δ02 – Σ1: Ενίσχυση της παροχής νερού για ύδρευση, άρδευση, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις 

Δ03 – Σ1: Λειτουργία και συντήρηση υφιστάμενων έργων υποδομής 

Δ04 – Σ1: Διασφάλιση της ορθολογικής κατανομής του νερού 

Δ05 – Σ2: Προώθηση μέτρων για πιο αποδοτική χρήση του νερού 

Δ06 – Σ2: Παρακολούθηση της απόληψης νερού από γεωτρήσεις, φράγματα και άλλες πηγές νερού 

Δ07 – Σ2: Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής για το νερό 

Δ08 – Σ3: Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ 

Δ09 – Σ3: Εφαρμογή της Οδηγίας για τις Πλημμύρες 2007/60/ΕΚ 

Δ10 – Σ3: Εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων 91/271/ΕΟΚ 

Δ11 – Σ3: Συνεισφορά στην εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα Απόβλητα και της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί 

Υγειονομικής Ταφής των Αποβλήτων 

 

Δ00 Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 

Δ07 Δ08 

Δ09 
Δ10 

Δ11 Δ00 
Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 

Δ07 
Δ08 

Δ09 

Δ10 

Δ11 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Σ2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

Σ3: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 

Σ1 

Σ2 

Σ3 1 

2 

3 

4 

5 
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ACTIVITY BASED 

BUDGET 
     

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού 

και Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού          

28,998,882  

        

28,794,279  

        

28,293,480  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες          

57,869,555  

        

60,385,453  

        

66,297,363  

0

4 

Μεταβιβάσεις                      

-    

                    

-    

                    

-    

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια               

810,020  

              

98,020  

                    

30  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

50  

                    

50  

                    

50  

0

7 

Πάγια               

180,310  

             

187,820  

             

117,820  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή         

28,968,817  

        

36,779,594  

        

33,148,810  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού         

116,827,63

4  

       

126,245,21

6  

       

127,857,55

3  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

          

1,425,554  

          

1,451,147  

          

1,468,478  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-         

2,099,084  

-         

2,031,365  

-         

2,029,887  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων         

116,154,10

4  

       

125,664,99

8  

       

127,296,14

5  
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞEΩΣ YΔATΩN   

  

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολογ

ισμός € 

Προϋπολογ

ισμός € 

Προϋπολογ

ισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

        

116,154,104  

        

125,664,998  

        

127,296,144  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

28,325,352  

         

28,214,061  

         

27,732,071  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

           

1,425,554  

           

1,451,147  

           

1,468,478  

 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

         

48,067,703  

         

48,141,603  

         

52,318,523  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

         

47,254,733  

         

48,040,633  

         

52,315,543  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

812,920  

             

100,920  

                 

2,930  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

50  

                     

50  

                     

50  

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

         

39,761,049  

         

49,309,334  

         

47,245,550  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

          

2,099,084  

          

2,031,365  

          

2,029,887  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

               

51,737  

                     

60  

                     

60  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

47,091  

                     

-    

                     

-    

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Τμήματα 

O

H 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                 

3,410  

                     

60  

                     

60  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                 

3,346  

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

14  

                     

10  

                     

10  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

50  

                     

50  

                     

50  

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

1,236  

                     

-    

                     

-    

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

               

51,737  

                     

60  

                     

60  

Σ

1   

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗΣ 

ΔΥΝΑΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ 

ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

         

94,739,968  

        

102,833,389  

        

100,238,370  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

21,008,198  

         

20,929,050  

         

20,512,874  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

670,670  

             

681,152  

             

687,170  

Σ

1 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

         

45,807,547  

         

46,664,680  

         

50,847,298  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

         

45,805,347  

         

46,662,478  

         

50,845,097  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                 

2,200  

                 

2,202  

                 

2,201  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

         

27,924,223  

         

35,239,659  

         

28,878,197  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

         

94,739,968  

        

102,833,389  

        

100,238,370  

Σ

2   

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

           

3,889,053  

           

3,759,112  

           

3,606,603  

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

2,952,404  

           

2,993,347  

           

2,945,179  
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Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

357,365  

             

365,078  

             

371,214  

Σ

2 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

367,071  

             

372,839  

             

375,626  

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

366,775  

             

372,539  

             

375,327  

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                   

295  

                   

300  

                   

299  

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

569,578  

             

392,926  

             

285,798  

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

3,889,053  

           

3,759,112  

           

3,606,603  

Σ

3   

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

         

17,473,346  

         

19,072,437  

         

23,451,112  

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

4,317,659  

           

4,291,664  

           

4,274,018  

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

397,519  

             

404,916  

             

410,095  

Σ

3 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,889,675  

           

1,104,024  

           

1,095,538  

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,079,264  

           

1,005,616  

           

1,095,118  

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

810,411  

               

98,408  

                   

420  

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

         

11,266,012  

         

13,676,750  

         

18,081,555  

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

         

17,473,346  

         

19,072,437  

         

23,451,112  

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

           

2,099,084  

           

2,031,365  

           

2,029,887  
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O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

2,099,084  

           

2,031,365  

           

2,029,887  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

-         

1,239,000  

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ  ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.         

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η γνώση των γεωλογικών συνθηκών αποτελεί βασικό εργαλείο για το σχεδιασμό των αναπτυξιακών 

έργων, τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά στην αειφόρο ανάπτυξη και αποδοτική χρήση των ορυκτών 

και υδατικών πόρων και των υδρογονανθράκων και γενικότερα στην προστασία του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος. Η γεωλογική γνώση αξιοποιείται μεταξύ άλλων για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, το σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομής, την ανάπτυξη και προστασία των 

φυσικών πόρων και την προστασία από τους γεωκινδύνους. 

Έγινε λεπτομερής γεωλογική χαρτογράφηση και κατασκευή γεωλογικών χαρτών για το 25% του 

εδάφους της Κύπρου. Συνεχίζουν, όμως, να υπάρχουν περιοχές με ανεπαρκείς γεωλογικές 

πληροφορίες, ενώ παρουσιάζεται έλλειψη γνώσης της γεωλογίας και των τεκτονικών δόμων της 

περιοχής της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου (ΑΟΖ). Συνεπώς, θα δοθεί 

προτεραιότητα στην επέκταση της γεωλογικής χαρτογράφησης και στη διεύρυνση της γεωλογικής 

γνώσης της Κύπρου, με έμφαση στην περιοχή της ΑΟΖ, μέσω ενδοτμηματικών προγραμμάτων, 

καθώς και διεθνών συνεργασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Έμφαση θα δοθεί στη 

συνεργασία με τον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με τον Περί των Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο του 2013 (Ν.140(Ι)/2013) 

αναλαμβάνονται δράσεις για τη μελέτη, τεκμηρίωση, ανάδειξη και προστασία των σημαντικών 

γεωτόπων του νησιού και γενικότερα για την προστασία και ανάδειξη της γεωλογικής και 

μεταλλευτικής κληρονομιάς. Γίνεται παλαιοντολογική ανασκαφή νάνων ιπποπόταμων σε περιοχή της 

Αγίας Νάπας και ο χώρος θα τύχει ειδικής προστασίας με περίφραξη του χώρου και κατασκευή 

σκέπαστρου. Δράσεις αναλαμβάνονται επίσης για εμπλουτισμό του θεματικού τουριστικού 

προϊόντος της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Γεωπάρκο Τροόδους και ειδικότερα για την 

προστασία και ανάδειξη των γεωτόπων του. 

Έχει ρυθμιστεί η εκπόνηση γεωλογικών επισκοπήσεων, στη βάση του περί των Γεωλογικών 

Επισκοπήσεων Νόμου του 2013 (Ν.140(Ι)/2013) με χορήγηση σχετικών αδειών. Οι περισσότερες 

άδειες έχουν χορηγηθεί εντός της περιοχής της Κυπριακής ΑΟΖ. Με τον ίδιο Νόμο έχει ρυθμιστεί η 

χρήση κυβερνητικών γεωτρήσεων με χορήγηση σχετικών αδειών. Οι άδειες αυτές χορηγούνται 

κυρίως για σκοπούς ύδρευσης των κοινοτήτων. 

Προωθούνται δράσεις, που σχετίζονται με την έρευνα και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων, και την 

αποκατάσταση των χώρων εξόρυξής τους. Πιο συγκεκριμένα, στη βάση της πολιτικής για την 

αειφόρο ανάπτυξη των ορυκτών πόρων, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις υφιστάμενες 



  

110 

 

ανάγκες της βιομηχανίας και τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομής, εκπονούνται ερευνητικά 

προγράμματα για εντοπισμό και χαρακτηρισμό νέων αποθεμάτων ορυκτών πόρων. Εκτιμάται, πως 

υπάρχει ανεπάρκεια αδειοδοτημένων χώρων / αποθεμάτων κατάλληλου πετρώματος για εξόρυξη 

ογκολίθων για θαλάσσια κατασκευαστικά έργα, καθώς και αδειοδοτημένων αποθεμάτων πρώτης 

ύλης για παραγωγή αδρανών υλικών στην επαρχία Πάφου. Ως εκ τούτου, η έρευνα επικεντρώνεται 

στην εξεύρεση και αξιολόγηση τέτοιων αποθεμάτων. 

Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος του χώρου 

του μεταλλείου Αμιάντου. Όμως, υπάρχουν άλλα 25 εγκαταλελειμμένα μεταλλεία, που χρήζουν 

αξιολόγησης και αποκατάστασης. Η δράση αυτή αποτελεί υποχρέωση και στο πλαίσιο του 

προγράμματος μέτρων για εφαρμογή των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο 

για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ).  

Γίνεται παρακολούθηση της αγοράς των αδρανών υλικών και αξιολόγηση της ποιότητάς τους, στο 

πλαίσιο της επιτήρησης της αγοράς, στηρίζοντας τεχνικά την αρμόδια αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών). 

Η συνεισφορά αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω, ώστε να αξιοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό 

η τεχνογνωσία του Τμήματος με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των αδρανών υλικών. 

Προωθούνται δράσεις που σχετίζονται με την έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση, αξιολόγηση και 

προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων, ειδικότερα σε σχέση με την εφαρμογή σχετικής 

κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς επίσης ενισχύεται η ύδρευση των κοινοτήτων, που δεν 

είναι συνδεδεμένες με κυβερνητικά υδρευτικά έργα. 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των νερών γίνεται ειδικότερα σε σχέση με την 

οδηγία της νιτρορύπανσης (1991/676/ΕΟΚ) και την οδηγία για την προστασία των υπόγειων υδάτων 

από την ρύπανση και την υποβάθμιση (2006/118/ΕΚ). Επίσης, υπάρχει συνδρομή στην κατεύθυνση 

της εφαρμογής προνοιών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ). 

Η κατάσταση των υπόγειων νερών παρουσιάζει σοβαρά ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα. Οι 

παράκτιοι υδροφόροι έχουν υποστεί υφαλμύρινση, ενώ σχεδόν όλοι οι υδροφόροι υπεραντλούνται. 

Περαιτέρω, παρουσιάζονται προβλήματα νιτρορύπανσης, κυρίως λόγω των γεωργικών πρακτικών. 

Σε ότι αφορά τη νιτρορύπανση καθορίστηκαν επτά περιοχές ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση, όπου 

γίνεται λεπτομερέστερη παρακολούθησή τους.  

Εκπονούνται μελέτες και ανορύσσονται υδρογεωτρήσεις για κάλυψη υδρευτικών αναγκών στις 

ορεινές και ημιορεινές κοινότητες, που δεν καλύπτονται από τα κρατικά υδατικά έργα. Λόγω της 

παρατεταμένης λειψυδρίας, της υπεράντλησης και της ρύπανσης τμημάτων των υδροφόρων, 

παρουσιάζονται αυξημένες ανάγκες για ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων. Γεωτρήσεις 

ανορύσσονται και για σκοπούς παρακολούθησης των υπόγειων νερών. Εκπονούνται επίσης 

εξειδικευμένες υδρογεωλογικές μελέτες για καθορισμό ζωνών προστασίας των υδρευτικών 

γεωτρήσεων. Από τις 400 περίπου υδρευτικές γεωτρήσεις, που λειτουργούν, έγιναν τέτοιες μελέτες 

για τις 298 γεωτρήσεις.  
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Παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στο διατρητικό πρόγραμμα, λόγω του απαρχαιωμένου 

γεωτρητικού εξοπλισμού, καθώς επίσης λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού των 

εργοταξίων. 

Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή και παράλληλα διαθέτει προβληματικά εδάφη και για το 

σκοπό αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας του πολίτη και του δομημένου 

και φυσικού περιβάλλοντος από τους γεωκινδύνους. Ως εκ τούτου, παρακολουθούνται και 

αξιολογούνται η σεισμικότητα, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις κ.α.. Περαιτέρω, συντονίζονται τα 

θέματα που αφορούν την προστασία από το τσουνάμι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

Η εντονότερη σεισμικότητα εκδηλώνεται στο θαλάσσιο χώρο, νοτιοδυτικά της Πάφου, και σε 

περιοχές της ξηράς με ενεργό τεκτονισμό. Οι περιοχές με τη ψηλότερη γεωλογική επικινδυνότητα 

βρίσκονται στην Επαρχία Πάφου, όπου η ψηλή σεισμικότητα συνδυάζεται με δυσμενείς γεωλογικές 

συνθήκες.  

Η σεισμικότητα του ευρύτερου χώρου της Κύπρου παρακολουθείται μέσω σύγχρονου 

σεισμολογικού δικτύου το οποίο σήμερα αποτελείται από δέκα υπαίθριους και δύο υποθαλάσσιους 

σεισμολογικούς σταθμούς και δύο σεισμολογικά κέντρα. Μέσω των καταγραφών του δικτύου 

αξιολογείται η σεισμικότητα και εκτιμάται η σεισμική επικινδυνότητα. Ενδείκνυται, όπως τα 

δεδομένα αυτά τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας και ανάλυσης, ώστε να μελετηθεί το 

γεωδυναμικό καθεστώς της περιοχής. Βρίσκεται ήδη 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 στην δομή του οφιολιθικού συμπλέγματος 

Τροόδους. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να επεκταθεί με 15 σταθμούς καταγραφής της εδαφικής 

επιτάχυνσης, γεγονός το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των 

σεισμών στο δομημένο περιβάλλον και στην αναβάθμιση των αντισεισμικών μέτρων της χώρας.  

Το φαινόμενο των κατολισθήσεων μελετάται με σειρά δράσεων, κυρίως στην επαρχία Πάφου, όπου 

οι γεωλογικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωσή τους. Περαιτέρω, έγιναν μικροζωνικές μελέτες σε 

όλες τις πόλεις και βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη και για την περιοχή της ελεύθερης 

Αμμοχώστου, η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. 

Κατασκευάζονται χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας, ειδικότερα σε δομημένες περιοχές και σε 

περιοχές με προβληματικά εδάφη. Οι χάρτες αυτοί συμβάλουν στον ορθό πολεοδομικό σχεδιασμό 

και στον ασφαλή σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων υποδομής και των αναπτυξιακών έργων 

γενικότερα. Υπάρχει ανάγκη για πιο συστηματική μελέτη των γεωκινδύνων και για κάλυψη όλων των 

προβληματικών περιοχών με χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας, αφού το ποσοστό κάλυψης με 

τους εν λόγω χάρτες ανέρχεται μόλις στο 8,44% της έκτασης της Κύπρου. 

Εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για έργα υποδομής, όπως οδικά και υδατικά έργα και μελέτες για 

κτηριακές εγκαταστάσεις, κοιμητήρια κ.α.. Περαιτέρω, γίνεται επαναξιολόγηση της κατάστασης του 

κύριου οδικού δικτύου, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά σταθεροποιητικά μέτρα.  
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Όσον αφορά στα οριζόντια θέματα, αναμένεται η υλοποίηση σχετικής απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου για μεταφορά των πλείστων αρμοδιοτήτων του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας 

Μεταλλείων στο Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, για σκοπούς εξοικονόμησης 

πόρων. Περαιτέρω, αναμένεται η κατασκευή νέας αποθήκης γεωλογικών δειγμάτων στην περιοχή 

Αθαλάσσα, στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα γεωλογικά δείγματα από τις ερευνητικές 

γεωτρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανορύσσονται για σκοπούς έρευνας 

υδρογονανθράκων εντός της περιοχής της Κυπριακής ΑΟΖ. Επίσης, αναβαθμίστηκαν οι 

εργαστηριακές υποδομές του Χημείου του Τμήματος και αναμένεται να γίνει επίσης μερική 

αναβάθμιση των υποδομών του εργαστηρίου Μηχανικής Γεωλογίας και Βιομηχανικών Ορυκτών. 

Τέλος, θα πρέπει άμεσα να γίνει αντικατάσταση των γεωτρύπανων του Τμήματος γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τους στόχους του. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει 

επίσης να στελεχωθεί το Τμήμα με πλήρωση των κενών θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

ωρομίσθιων θέσεων στα γεωτρητικά εργοτάξια. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: Γεωλογική χαρτογράφηση 

Συνέχιση της γεωλογικής χαρτογράφησης, ώστε σταδιακά να καλυφθεί ολόκληρο το νησί με 

λεπτομερείς γεωλογικούς χάρτες. Παράλληλα, με συμμετοχή σε προγράμματα και συνεργασίες 

κυρίως με τις ευρωπαϊκές γεωλογικές υπηρεσίες, θα συμπληρωθεί σταδιακά η γεωλογική γνώση της 

Κύπρου, ειδικότερα στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ. Επίσης, θα ενδυναμωθούν οι διεθνείς και 

περιφερειακές συνεργασίες για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στα 

γεωπεριβαλλοντικά θέματα και θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα γεωλογίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2: Έρευνα για ορυκτούς πόρους 

Συνέχιση της έρευνας για εντοπισμό και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων και χαρακτηρισμό νέων 

αποθεμάτων για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας σε σκύρα, ογκόλιθους και βιομηχανικά 

ορυκτά. Η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην κάλυψη των αναγκών σε ογκόλιθους για την 

κατασκευή παράκτιων έργων υποδομής, που θα εξυπηρετήσουν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή των 

έργων αξιοποίησης των υδρογονανθράκων καθώς και προστασία της ακτογραμμής από τη 

διάβρωση, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η επιτήρηση της αγοράς αδρανών 

υλικών με δειγματοληψίες στους χώρους παραγωγής και χρήσης τους και θα παρέχεται 

εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ορυκτών πόρων.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγηση των Υπόγειων Υδατικών Πόρων 

Συνέχιση της μελέτης, παρακολούθησης και προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων, ειδικότερα 

στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την οδηγία για τη νιτρορύπανση και 

την οδηγία για τα υπόγεια νερά, καθώς επίσης σε σχέση με πρόνοιες της οδηγίας πλαίσιο για τα 
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ύδατα. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα θα συνεχίσει να συμβάλει στην υλοποίηση του Προγράμματος 

Μέτρων του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Κύπρου, θα συνεχίζουν να λειτουργούν τα 

δίκτυα παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών (220 σταθμοί) και το 

αυτογραφικό δίκτυο παρακολούθησης κυρίως της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων νερών (80 

σταθμοί), καθώς επίσης η εκπόνηση αναλύσεων στο χημικό εργαστήριο του Τμήματος. Περαιτέρω, 

θα συνεχιστεί η εκπόνηση μελετών για καθορισμό ζωνών προστασίας των υδρευτικών γεωτρήσεων 

και θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα υδατικών πόρων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος από 

τους γεωκίνδυνους 

Συνέχιση της παρακολούθησης της σεισμικότητας του ευρύτερου χώρου της Κύπρου, μέσω της 

λειτουργίας σεισμολογικού δικτύου του Τμήματος. Η σεισμικότητα καταγράφεται σε συνεχή βάση 

και γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων όλων των σεισμών που καταγράφονται, με 

σκοπό τη μελέτη του γεωδυναμικού καθεστώτος της ευρύτερης περιοχής. Θα συντονίζονται επίσης 

τα θέματα αναφορικά με την προστασία από τσουνάμι, καθώς επίσης θα συνεχιστεί η συμβολή στην 

παρακολούθηση αναφορικά με τις πρόνοιες της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. 

Περαιτέρω, θα υπάρξει παρακολούθηση και αξιολόγηση της εδαφικής επιτάχυνσης με σκοπό την 

εκτίμηση των επιπτώσεων των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον και την αναβάθμιση των 

αντισεισμικών μέτρων της χώρας. Θα συνεχιστεί επίσης η συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων με 

διεθνή και περιφερειακά σεισμολογικά κέντρα και διάχυση των σχετικών δεδομένων. 

Συνέχιση της παρακολούθησης και αξιολόγησης περιοχών ενεργών κατολισθήσεων και άλλων 

γεωκινδύνων, της εκπόνησης μικροζωνικής μελέτης στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και της 

έκδοσης χαρτών γεωλογικής καταλληλότητας, στους οποίους να μπορεί να στηρίζεται ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων. Περαιτέρω, θα συνεχιστεί η 

εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για κρατικά τεχνικά έργα, η επαναξιολόγηση της κατάστασης του 

κύριου οδικού δικτύου, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά σταθεροποιητικά μέτρα και η 

παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα γεωκινδύνων και θεμελιώσεων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5. Προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική και 

μεταλλευτική κληρονομιά 

Συνέχιση της μελέτης, τεκμηρίωσης και προστασίας των σημαντικότερων χώρων εξαιρετικού 

γεωλογικού ενδιαφέροντος (γεώτοποι), καθώς επίσης συνέχιση της επιστημονικής και τεχνικής 

στήριξης της ανάπτυξης του Γεωπάρκου Τροόδους, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, έτσι 

ώστε να προωθηθεί ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Θα συνεχιστεί η 

παλαιοντολογική ανασκαφή νάνων ιπποπόταμων στην περιοχή Αγίας Νάπας και θα προωθηθεί η 

θέσπιση κανονισμών για την προστασία και διαχείριση των γεωτόπων, των απολιθωμάτων και 

γενικότερα της γεωλογικής κληρονομιάς. 

Θα συνεχιστούν οι δράσεις για αποκατάσταση του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου και για τον 

ενταφιασμό αμιαντούχων υλικών σε χώρο εντός του εν λόγω μεταλλείου. Θα ετοιμαστεί σχέδιο 
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δράσης με βάση το οποίο θα προγραμματιστούν οι αναγκαίες ενέργειες για αποκατάσταση των 

χώρων των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων και μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την 

αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδατικών πόρων. Το σχέδιο αυτό 

θα περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της δυνατότητας οικονομικής εκμετάλλευσης των στείρων 

υλικών και του χαμηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος των εγκαταλελειμμένων μεταλλείων, με 

παράλληλη αποκατάσταση των χώρων τους. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Περιγραφή 

Σ1: Παροχή αξιόπιστης 
γεωλογικής γνώσης και 
υπηρεσιών για την 
αειφόρο ανάπτυξη των 
υπόγειων υδατικών και 
ορυκτών πόρων καθώς 
επίσης του δομημένου 
περιβάλλοντος από τους 
γεωκινδύνους. 

ΔΕ01: Βαθμός 
ικανοποίησης 
συνεργαζόμενων 
κυβερνητικών φορέων. 

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως ο βαθμός ικανοποίησης των 
συνεργαζόμενων με το Τμήμα κυβερνητικών φορέων 
αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες στις 
ακόλουθες τέσσερεις θεματικές ενότητες και ο οποίος θα 
βαθμολογείται μεταξύ του ένα και του πέντε (1=καθόλου 
ικανοποιημένος, 5= πολύ ικανοποιημένος): 

 Περιεχόμενο και ποιότητα των παραδοτέων / 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Χρόνος και συχνότητα παροχής των παραδοτέων / 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ανταπόκριση από το προσωπικό του Τμήματος. 

 Ικανοποίηση αναφορικά με το περιεχόμενο της 
Ιστοσελίδας. 

Για κάθε μια από τις τέσσερεις πιο πάνω ενότητες θα 
υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογίων, που θα δίδεται 
από τον κάθε ερωτώμενο. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών και 
των τεσσάρων ενοτήτων θα αποτελεί το Δείκτη Απόδοσης, ο 
οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5. 
Ο σκοπός του συγκεκριμένου δείκτη είναι η καταμέτρηση του 
βαθμού ικανοποίησης των συνεργαζόμενων κυβερνητικών 
φορέων από τις παρεχόμενες, από το Τμήμα, υπηρεσίες. 

ΔΕ02: Βαθμός 
ικανοποίησης των 
ερευνητικών 
ινστιτούτων, της 
βιομηχανίας και του 
κοινού. 

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως ο βαθμός ικανοποίησης των 
συνεργαζόμενων με το Τμήμα ερευνητικών ινστιτούτων, της 
βιομηχανίας και του κοινού αναφορικά με τις παρεχόμενες 
από αυτό υπηρεσίες στις ακόλουθες τέσσερεις θεματικές 
ενότητες και ο οποίος θα βαθμολογείται μεταξύ του ένα και 
του πέντε (1=καθόλου ικανοποιημένος, 5= πολύ 
ικανοποιημένος): 

 Περιεχόμενο και ποιότητα των παραδοτέων / 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Χρόνος και συχνότητα παροχής των παραδοτέων / 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Ανταπόκριση από το προσωπικό του Τμήματος. 

 Ικανοποίηση με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 
Για κάθε μια από τις τέσσερεις πιο πάνω ενότητες θα 
υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμολογίων, που θα δίδεται 
από τον κάθε ερωτώμενο. Ο μέσος όρος των βαθμολογιών και 
των τεσσάρων ενοτήτων θα αποτελεί το Δείκτη Απόδοσης, ο 
οποίος θα κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5. 
Ο σκοπός του συγκεκριμένου δείκτη είναι η καταμέτρηση του 
βαθμού ικανοποίησης των ερευνητικών ινστιτούτων, της 
βιομηχανίας και του κοινού από τις παρεχόμενες, από το 
Τμήμα, υπηρεσίες. 

Δ1.1: Γεωλογική 
χαρτογράφηση. 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) της 
έκτασης της Κύπρου 
που έχει 
χαρτογραφηθεί. 

Ο δείκτης αυτός είναι ποσοστό (%) και ορίζεται από τα εξής: 

 Αριθμητής: Είναι η συνολική έκταση στην οποία έχει 
ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση σε κλίμακα 1:25:000 ή 
μικρότερη, σε km

2
. 

 Παρονομαστής: Είναι η συνολική έκταση της Κύπρου, σε 
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km
2
. 

Δ1.2: Έρευνα για 
ορυκτούς πόρους. 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) της 
ερευνηθήσας έκτασης 
για ορυκτούς πόρους. 

Ο δείκτης αυτός είναι ποσοστό (%) και καθορίζεται από τα 
εξής: 

 Αριθμητής: Είναι η συνολική έκταση στην οποία έχει 
ολοκληρωθεί η έρευνα για ορυκτούς πόρους, σε km

2
. 

 Παρονομαστής: Είναι το σύνολο της έκτασης, με 
πιθανούς ορυκτούς πόρους, σε km

2
. 

Με το δείκτης αυτό θα μετρείται η ικανότητα και 
αποτελεσματικότητα του Τμήματος για τη διεξαγωγή 
επιτυχούς έρευνας για ορυκτούς πόρους, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των κατάλληλων ορυκτών 
πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. 

Δ1.3: Αξιολόγηση των 
Υπόγειων Υδατικών 
Πόρων.  

ΔΑ01:  Βαθμός 
εφαρμογής των 
Οδηγιών σε σχέση με 
τους υδατικούς 
πόρους, στην Κύπρο. 

Ο δείκτης αυτός είναι ποσοστό (%) και ορίζεται από τα εξής: 

 Αριθμητής: Είναι ο πραγματικός αριθμός των δειγμάτων 
νερού που έχουν παρθεί, αναλυθεί και αξιολογηθεί 
ετησίως. 

 Παρονομαστής: Είναι ο ετήσιος συνολικός αριθμός 
δειγμάτων νερού που θα έπρεπε να είχαν παρθεί, 
αναλυθεί και αξιολογηθεί έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχετικές Οδηγίες. 

Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά του 
Τμήματος στην εφαρμογή της Ο.Π.Υ. (2000/60 ΕΕ), της 
Οδηγίας για τα Υπόγεια Ύδατα (2006/118/ΕΕ) και της Οδηγίας 
για τη Νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ). Στοχεύει στη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας του Τμήματος στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδάτων. 

Δ1.4: Ενίσχυση της 
ασφάλειας των πολιτών 
και του φυσικού 
περιβάλλοντος από τους 
γεωκίνδυνους. 
 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) της 
έκτασης της Κύπρου, 
που καλύπτεται από 
χάρτες γεωλογικής 
καταλληλότητας. 

Ο δείκτης αυτός είναι ποσοστό (%) και ορίζεται από τα εξής: 

 Αριθμητής: Είναι η συνολική έκταση της Κύπρου, σε km², 
που καλύπτεται από χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας. 

 Παρονομαστής: Είναι η συνολική έκταση της Κύπρου σε 
km

2
. 

Ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει τη συμβολή του Τμήματος 
στην ενίσχυση των γνώσεων αναφορικά με τις συνθήκες 
θεμελίωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί ασφαλής πολεοδομικός 
σχεδιασμός και ανάπτυξη στην Κύπρο. 

Δ1.5: Προστασία και 
αποκατάσταση χώρων 
με σημαντική γεωλογική 
και μεταλλευτική 
κληρονομιά. 

ΔΑ01: Αριθμός χώρων 
στους οποίους έχουν 
γίνει δράσεις/ 
ενέργειες για την 
προστασία, 
αποκατάσταση και 
ανάδειξη της 
γεωλογικής και 
μεταλλευτικής 
κληρονομιάς. 

Ο δείκτης αυτός είναι ποσοστό (%) και ορίζεται από τα εξής: 

 Αριθμητής: Είναι ο αριθμός των χώρων, που 
αναδεικνύουν τη γεωλογική και μεταλλευτική κληρονομιά 
και προϋποθέτουν προστασία ή και αποκατάστασή τους, 
στους οποίους έχουν ληφθεί δράσεις / ενέργειες προς το 
σκοπό αυτό 

 Παρονομαστής: Είναι ο συνολικός αριθμός των χώρων 
που αναδεικνύουν τη γεωλογική και μεταλλευτική 
κληρονομιά, που προϋποθέτουν προστασία ή και 
αποκατάστασή τους. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 66) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ1-Σ1: Γεωλογική χαρτογράφηση 

Δ2-Σ1: Έρευνα για ορυκτούς πόρους. 

Δ3-Σ1: Αξιολόγηση των Υπόγειων Υδατικών Πόρων. 

Δ4-Σ1: Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους. 

Δ5-Σ1: Προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική και μεταλλευτική κληρονομιά. 

 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 
Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1.Παροχή αξιόπιστης γεωλογικής γνώσης και υπηρεσιών 
για την αειφόρο ανάπτυξη των υπόγειων υδατικών και 
ορυκτών πόρων καθώς επίσης του δομημένου 
περιβάλλοντος από τους γεωκινδύνους 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 

Σ1 

1 

2 

3 
4 5 
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ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 
  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

2,599,994  

          

2,683,935  

          

2,752,453  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

1,291,890  

          

1,192,280  

          

1,201,490  

0

4 

Μεταβιβάσεις                    

500  

                  

500  

                  

500  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια                      

10  

                    

10  

                    

10  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια               

195,040  

             

285,040  

          

2,250,040  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή              

215,000  

             

215,000  

             

215,000  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

4,302,434  

          

4,376,765  

          

6,419,493  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

148,000  

             

151,845  

             

154,819  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-             

33,748  

-             

34,325  

-             

34,759  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

4,416,686  

          

4,494,285  

          

6,539,554  
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΤΜΗΜΑ ΓEΩΛOΓIKHΣ EΠIΣKOΠHΣEΩΣ 

  

Κατ

. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

4,416,686  

           

4,494,285  

           

6,539,554  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

2,714,246  

           

2,801,455  

           

2,872,514  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

148,000  

             

151,845  

             

154,819  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,176,900  

           

1,187,290  

           

1,196,500  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,176,390  

           

1,186,780  

           

1,195,990  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                   

510  

                   

510  

                   

510  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

525,540  

             

505,540  

           

2,470,540  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

               

33,748  

               

34,325  

               

34,759  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

365,635  

             

257,076  

             

247,516  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

212,495  

             

219,046  

             

224,276  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

148,000  

             

151,845  

             

154,819  

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

57,600  

               

32,490  

               

17,700  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

57,590  

               

32,480  

               

17,690  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

10  

                     

10  

                     

10  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

95,540  

                 

5,540  

                 

5,540  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

365,635  

             

257,076  

             

247,516  

Σ

1   

ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΥΣ       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

           

4,051,052  

           

4,237,209  

           

6,292,038  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

2,501,752  

           

2,582,409  

           

2,648,238  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,119,300  

           

1,154,800  

           

1,178,800  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,118,800  

           

1,154,300  

           

1,178,300  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                   

500  

                   

500  

                   

500  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

430,000  

             

500,000  

           

2,465,000  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

4,051,052  

           

4,237,209  

           

6,292,038  

Σ

2   0       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3   0       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    



  

123 

 

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

               

33,748  

               

34,325  

               

34,759  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

33,748  

               

34,325  

               

34,759  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το Τμήμα Μετεωρολογίας (ΤΜ) παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικές με τον καιρό και το 

κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο, με στόχο 

την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού, την προστασία της ζωής και της περιουσίας.  

Στόχος του ΤΜ είναι να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας 

καθώς και στην προώθηση της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, μέσω των 

επιστημονικών αναλύσεων των μετρήσεων των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων που 

διατίθενται από το δίκτυο των σταθμών και οργάνων του Τμήματος, αλλά και της βάσης δεδομένων 

που τηρείται από το Τμήμα, αναδεικνύεται η εκμεταλλεύσιμη αγροτική γη,  οι  ποικιλίες  που 

μπορούν να ευδοκιμήσουν σε καλλιέργειες καθώς και οι κτηνοτροφικές και αλιευτικές δυνατότητες. 

Επιπρόσθετα, η χαρτογράφηση τόσο του ηλιακού όσο και του αιολικού δυναμικού και γενικότερα η 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ότι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμβάλλει και 

στην προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. 

Περαιτέρω, ο στόχος συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, της ζωής και της περιουσίας 

από διάφορους κινδύνους, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα, μέσω των εξειδικευμένων 

και πιστοποιημένων προγνώσεων προς την αεροπορία και ναυσιπλοΐα, αυξάνεται η ασφάλεια των 

πτήσεων, των ναυτιλλομένων, των ψαράδων, κ.λπ. Επίσης, μέσω των έγκυρων και έγκαιρων 

προγνώσεων, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών καθώς 

και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Επιπρόσθετα, το ΤΜ συμβάλλει στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην πρόληψη 

κινδύνων. Για παράδειγμα, με τη χαρτογράφηση των ευάλωτων περιοχών και της απερήμωσης, 

καθώς και με τις επιστημονικές αναλύσεις χρονοσειρών μετεωρολογικών δεδομένων, το Τμήμα 

προσφέρει σημαντικά εργαλεία για την ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής καθώς και την ταχεία 

επέμβαση σε περίπτωση καταστροφής. Επίσης, με την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος στο GFCS 

(Global Framework for Climatic Services, το οποίο αποτελεί δραστηριότητα του Παγκόσμιου 

Μετεωρολογικού Οργανισμού), παρέχονται καινοτόμες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση κινδύνων 

λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Ο στόχος του ΤΜ επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να επιτελεί 

με επάρκεια και επαγγελματισμό το έργο του και να εξυπηρετεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

(έγκαιρα και αξιόπιστα), τη χώρα και τους πολίτες.  
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Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκεται η αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου σταθμών, των οργάνων και 

των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η εισαγωγή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών, όπως 

είναι η παροχή εικόνων μετεωρολογικού ραντάρ σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.  

Το ΤΜ είναι μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) και έχει ορισθεί από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, ως ο Πάροχος Μετεωρολογικών Υπηρεσιών προς την Πολιτική Αεροπορία.  

Σημειώνεται ότι, τα επίπεδα των παρεχομένων υπηρεσιών καθορίζονται από τον Παγκόσμιο 

Μετεωρολογικό Οργανισμό, το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και από Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες και Κανονισμούς. Οι υπηρεσίες αυτές συνεχώς αξιολογούνται και αναβαθμίζονται, κυρίως 

λόγω της κλιματικής αλλαγής και  επιδιώκεται η πλήρης και συνεχής εναρμόνιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών με Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το ΤΜ λειτουργεί ένα ευρύ δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, συστημάτων και εξοπλισμού για τη 

συλλογή και την αξιοποίηση των μετεωρολογικών και κλιματολογικών πληροφοριών στην Κύπρο.  Η 

αναβάθμιση των διαφόρων σταθμών / συστημάτων επιτυγχάνεται με τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πρέπει να παρακολουθούνται και να εναρμονίζονται με τα πρότυπα που 

ορίζονται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (ΠΜΟ), το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής 

Αεροπορίας (ICAO) και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς (η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 

περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα). Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το Τμήμα 

επιθεωρείται από την Εθνική Εποπτική Αρχή της Κύπρου, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 

Αεροπορίας (European Aviation Safety Agency) και το Διεθνή Οργανισμό  Πολιτικής Αεροπορίας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ 

Το Τμήμα δημοσιεύει εκθέσεις και μελέτες για τον καιρό και το κλίμα και παρέχει μετεωρολογικές 

πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις ανάγκες των διαφόρων τομέων της οικονομίας 

και ιδιαίτερα για εφαρμογές στη γεωργία, στην ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων, στον 

τουρισμό, στη βιομηχανία, στις κατασκευές και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκδίδει, επίσης,  

δελτία πρόγνωσης καιρού και προειδοποιήσεις ακραίου καιρού για την εξυπηρέτηση της Πολιτικής 

Αεροπορίας, της Ναυτιλίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της Αλιείας, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, 

Εταιρειών και Ιδιωτών.  
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Το Τμήμα προγραμματίζει την εισαγωγή νέων και καινοτόμων υπηρεσιών, όπως εφαρμογές  καιρού 

σε κινητά τηλέφωνα και αγορά μετεωρολογικών υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 

Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος, του συστήματος τηλεπληροφόρησης, 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εξειδικευμένων ιστοτόπων. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη για το 
2017 

Περιγραφή 

Σ1: 

Παροχή 
πιστοποιημένων και 
εναρμονισμένων 
μετεωρολογικών και 
κλιματολογικών 
υπηρεσιών 

ΔΕ1:  Ικανοποίηση 
των πελατών του 
Τομέα Συνοπτικής 
και Αεροναυτικής 
Μετεωρολογίας και 
του Τομέα  
Κλιματολογίας και 
Εφαρμογών 
Μετεωρολογίας 

4.5 Ο Δείκτης ορίζεται ως ο μέσος όρος της ικανοποίησης 
των πελατών (1=καθόλου ικανοποιημένοι, 5=πολύ 
ικανοποιημένοι) για το σύνολο των 
ερωτηματολογίων που αποστέλλουν οι Τομείς (1) 
Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας και (2) 
Κλιματολογίας και Εφαρμογών Κλιματολογίας προς 
τους πελάτες τους. Ο Δείκτης αφορά ειδικά τις  
παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και θέματα που 
έχουν άμεση σχέση με τις υπηρεσίες και τους 
πελάτες των Τομέων: 

 Περιεχόμενο και ποιότητα των 
προϊόντων/υπηρεσιών 

 Χρόνος και συχνότητα εξυπηρέτησης 

 Συμπεριφορά και ανταπόκριση προσωπικού 

 Ικανοποίηση με την ιστοσελίδα του Τμήματος 

Η βαθμολογία για κάθε ένα από τα τέσσερα θέματα 
που εξετάζει ο δείκτης υπολογίζεται ως η μέση 
βαθμολογία  για τις ερωτήσεις που αφορούν το 
συγκεκριμένο θέμα.  Ο μέσος όρος των τεσσάρων 
βαθμολογιών αποτελεί την τελική βαθμολογία για 
κάθε ένα από τα δύο ερωτηματολόγια. Ο δείκτης 
αποτελέσματος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 και είναι η 
μέση βαθμολογία για τα δύο ερωτηματολόγια (το 
ένα προερχόμενο από τον Τομέα Συνοπτικής και 
Αεροναυτικής Μετεωρολογίας και το άλλο από τον 
Τομέα Κλιματολογίας και Εφαρμογών 
Κλιματολογίας). 

Αναφέρεται ότι οι δύο Τομείς αποστέλλουν από ένα 
ερωτηματολόγιο κάθε δύο χρόνια σε κάθε ομάδα 
πελατών, και αυτό για να αποφεύγεται η κόπωσης 
των πελατών όταν καλούνται να ανταποκρίνονται 
κάθε χρόνο σε ερωτηματολόγια. Έτσι, το 
ερωτηματολόγιο από τον Τομέα Συνοπτικής και 
Αεροναυτικής Μετεωρολογίας στάλθηκε το 2016 και 
θα ξανασταλθεί το 2018, ενώ το ερωτηματολόγιο 
από τον Τομέα Κλιματολογίας και Εφαρμογών 
Κλιματολογίας στάλθηκε το 2017 και θα ξανασταλθεί 
το 2019. 

Δ01: 

Λειτουργία και 
αναβάθμιση του 
δικτύου σταθμών 
οργάνων και 
πληροφορικών 
συστημάτων 

ΔΑ01: 

Χρόνος 
ανταπόκρισης του 
Τομέα Σταθμών και 
Τεχνικής 
Υποστήριξης και του 
Τομέα Υποστήριξης 

Απαιτείται η 
συμπλήρωση του 
έτους για τον 
υπολογισμό του 
δείκτη.  Τα 
στοιχεία 
συλλέγονται 

Ο Δείκτης ορίζεται ως ο χρόνος ανταπόκρισης του 
Τομέα Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης σε 
αιτήματα του Τομέα Κλιματολογίας και Εφαρμογών 
Κλιματολογίας για αναγκαία τεχνική παρέμβαση σε 
μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως προκύπτει από 
τον ποιοτικό έλεγχο των μετρήσεων. 
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Πληροφοριακών 
Συστημάτων σε 
αιτήματα των 
Τομέων 
Κλιματολογίας και 
Εφαρμογών 
Μετεωρολογίας και 
Συνοπτικής και 
Αεροναυτικής 
Μετεωρολογίας. 

κανονικά. Ο δείκτης απόδοσης υπολογίζεται από τον αριθμό 
των ημερών που απαιτούνται για την ικανοποίηση 
του 75% των αιτημάτων που υποβάλλονται σε ένα 
έτος.  Για κάθε αίτημα, η ημερομηνία λήψης του 
αιτήματος και η ημερομηνία ικανοποίησης του 
καταγράφονται και υπολογίζεται ο αριθμός ημερών 
που μεσολαβούν. 

Δ02: 

Αναβάθμιση και 
συνεχείς εναρμόνιση 
των υπηρεσιών 
σύμφωνα με τα 
διεθνή και 
ευρωπαϊκά πρότυπα 

ΔΑ02:  

Συμμόρφωση ή μη-
συμμόρφωση. 

2 Αυτός ο Δείκτης αντανακλά τη συμμόρφωση με τις 
πιστοποιήσεις που απαιτείται να έχει το Τμήμα, στη 
βάση διεθνών συμφωνιών, από τον Διεθνή 
Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, την Εθνική 
Εποπτική Αρχή και την Κυπριακή Εταιρεία 
Πιστοποίησης. Για κάθε εξωτερική πιστοποίηση η 
επιτυχής συμμόρφωση αντιστοιχεί σε τιμή 1, ενώ η 
μη-συμμόρφωση σε τιμή 0 και υπολογίζεται το 
άθροισμα για τις εξωτερικές πιστοποιήσεις σε ένα 
έτος. Οι πιστοποιήσεις αφορούν: (1) Πάροχος 
Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (Ο Πιστοποιών Φορέας 
είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή) και (2) CYS ΕΝ ΙSO 
9001:2008 (Ο Πιστοποιών Φορέας είναι η Κυπριακή 
Εταιρεία Πιστοποίησης) 

Δ03: 

Παροχή των 
παραδοσιακών και 
καινοτόμων 
υπηρεσιών προς 
τους χρήστες  

ΔΑ03: 

Νέες παρεχόμενες 
υπηρεσίες 

1 Αυτός ο Δείκτης είναι ο αριθμός των νέων υπηρεσιών 
που παρέχονται προς το κοινό ανά έτος. Ως στόχος 
καθορίζεται η παροχή μιας τουλάχιστον νέας 
υπηρεσίας ανά έτος. 

Ο στόχος καθορίζεται από την διεύθυνση του 
Τμήματος και από τον στρατηγικό σχεδιασμό.  
Υλοποιείται μια (1) νέα υπηρεσία για το 2017 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 70) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Σ1: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Στρατηγικός σχεδιασμός, χάραξη πολιτικής και συντονισμός των Τμημάτων, κατάρτιση του Προϋπολογισμού, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση 

Δ02 – Σ1: Εσωτερικός έλεγχος 

Δ03 – Σ1: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

Δ04 – Σ1: Οικονομική διαχείριση / λογιστική εργασία 

Δ05 – Σ2:  

Δ06 – Σ2: 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1: Διαμόρφωση Πολιτικής, Αποτελεσματική Και 
Αποδοτική Διαχείριση 

Σ2: …. 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 

1 

2 

3 
4 

5 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

3,077,750  

          

3,167,908  

          

3,217,259  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

1,061,490  

          

1,018,010  

             

931,520  

0

4 

Μεταβιβάσεις                

42,500  

              

42,500  

              

42,500  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια                      

10  

                    

10  

                    

10  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια               

129,020  

             

103,030  

             

103,030  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή               

30,010  

             

200,010  

                    

20  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

4,340,780  

          

4,531,468  

          

4,294,339  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

357,140  

             

375,368  

             

384,801  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-             

52,285  

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

4,645,635  

          

4,906,836  

          

4,679,140  
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜETΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ   

  

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

4,645,635  

           

4,906,836  

           

4,679,140  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

3,382,605  

           

3,543,276  

           

3,602,060  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

357,140  

             

375,368  

             

384,801  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,093,500  

           

1,050,020  

             

963,530  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,050,990  

           

1,007,510  

             

921,020  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

42,510  

               

42,510  

               

42,510  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

169,530  

             

313,540  

             

113,550  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα 

Τμήματα 

               

52,285  

                    

-    

                    

-    

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

               

65,978  

               

63,825  

               

60,758  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

52,285  

               

53,833  

               

54,668  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                 

4,080  

                 

3,966  

                 

2,891  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                 

4,070  

                 

3,956  

                 

2,881  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

10  

                     

10  

                     

10  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

9,613  

                 

6,026  

                 

3,199  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

               

65,978  

               

63,825  

               

60,758  

Σ

1   

Παροχή Πιστοποιημένων και 

Εναρμονισμένων Μετεωρολογικών και 

Κλιματολογικών Υπηρεσιών       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

           

4,579,657  

           

4,843,011  

           

4,618,382  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

3,330,320  

           

3,489,443  

           

3,547,391  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

357,140  

             

375,368  

             

384,801  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,089,420  

           

1,046,054  

             

960,639  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,046,920  

           

1,003,554  

             

918,139  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

42,500  

               

42,500  

               

42,500  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

159,917  

             

307,514  

             

110,351  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

4,579,657  

           

4,843,011  

           

4,618,382  

Σ

2   0       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3   0       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

               

52,285  

                     

-    

                     

-    

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

52,285  

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο στρατηγικός στόχος της Διασφάλισης της Αειφόρου Διαχείρισης των Ορυκτών Κοιτασμάτων 
ερμηνεύεται ως η διασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας σε διαθέσιμα (αδειοδοτημένα) αποθέματα 
των ορυκτών κοιτασμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών της σε βάθος χρόνου. Παράλληλα η 
ικανοποίηση των αναγκών αυτών να πραγματοποιείται με τρόπο που οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
να είναι οι ελάχιστες δυνατές. 

Η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία ήταν, από παλαιά, δραστηριοποιημένη στην παραγωγή 
μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού, σιδηροπυρίτη, χρυσού, χρωμίτη καθώς και ινών 
αμιάντου. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 και εκ τότε, η μεταλλευτική βιομηχανία βρίσκεται σε 
ύφεση γεγονός που οφείλεται κυρίως στην εξάντληση των μεγάλων και πλούσιων κοιτασμάτων της 
Κύπρου και στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής χωρίς την ανάλογη αύξηση στις 
διεθνείς τιμές πώλησης των μετάλλων. Η έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα του παρελθόντος είχε 
ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα 27 εγκαταλειμμένα μεταλλεία θειούχων μεταλλευμάτων, 
αμιάντου και χρωμίτη και ένα ενεργό μεταλλείο χαλκού. Το τελευταίο βρίσκεται στη Σκουριώτισσα, 
επαρχία Λευκωσίας και 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 εν λόγω δραστηριότητα άνοιξε τις 
προοπτικές για την αξιοποίηση με τη μέθοδο αυτή των φτωχών χαλκούχων κυπριακών κοιτασμάτων. 
Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί το κοίτασμα του παλαιού μεταλλείου στο τοπωνύμιο Απλίκι όπως 
και το κοντινό του κοίτασμα με την επωνυμία Δυτικό Απλίκι που βρίσκονται στα κοινοτικά όρια του 
Καλοπαναγιώτη στην επαρχία Λευκωσίας και που αδειοδοτήθηκε η εκμετάλλευση τους περί τα μέσα 
του 2015. Αρκετά μεγάλες προοπτικές αξιοποίησης έχει και το κοίτασμα του παλαιού μεταλλείου στο 
τοπωνύμιο Αλεστός παρά το Ξυλιάτο.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει τόσο από κύπριους όσο και από 
ξένους επενδυτές, έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τον εντοπισμό νέων ή και την επαναξιολόγηση 
γνωστών κοιτασμάτων χαλκού και χρυσού. Ιδιαίτερα για το χρυσό σημειώνεται ότι διεξήχθηκαν 
δοκιμές για την παραγωγή του με τη μέθοδο της κυάνωσης. Οι εν λόγω δοκιμές κατέληξαν εντός του 
2017 σε εγκατάσταση σχετικής μονάδας επεξεργασίας η οποία αξιοποιεί υφιστάμενο χρυσοφόρο 
μετάλλευμα στο μεταλλείο Σκουριώτισσας ενώ  παράλληλα διενεργούνται οι δέουσες διαδικασίες 
για την αδειοδότηση του χρυσοφόρου μεταλλείου Στρογγυλός παρά το Μαθιάτη της επαρχίας 
Λευκωσίας.         

Αντίθετα από τη μεταλλευτική, η λατομική βιομηχανία εξακολουθεί να είναι έντονα 
δραστηριοποιημένη. Σήμερα η χώρα θεωρείται αυτάρκης σε διαθέσιμα αποθέματα  λατομικών 
υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες σε οικοδομές, δρόμους, υδατοφράκτες, 
μαρίνες, λιμάνια, και άλλα κατασκευαστικά έργα. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η μέση τρέχουσα 
ετήσια κατανάλωση σε τόνους, των διαφόρων τύπων λατομικών προϊόντων στην κυπριακή αγορά:  
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Είδος λατομικού προϊόντος Μέση ετήσια κατανάλωση σε τόνους 

Αδρανή Υλικά 5.000.000 

Πέτρα οικοδομής 8.000 

Ασβεστόλιθος για τσιμέντο 2.000.000 

Άργιλος για τσιμέντο 500.000 

Γύψος για τσιμέντο 100.000 

Φαιόχωμα για τσιμέντο 40.000 

Άργιλος για τούβλα και 
κεραμίδια 

100.000 

Ογκόλιθοι 50.000 

 

Σε θέματα ορυκτών πόρων και της εξαγωγικής δυνατότητας της Κύπρου σημειώνεται ότι εξάγονται 
σε χώρες της Ευρώπης χαλκός, μπεντονίτης και φαιοχώματα, ενώ σε χώρες της Μέσης Ανατολής 
εξάγεται γύψος. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η μέση τρέχουσα ποσότητα σε τόνους, των 
εξαγωγών της χώρας σε μεταλλευτικά και λατομικά προϊόντα: 

 

Είδος προϊόντος Μέση ετήσια ποσότητα εξαγωγών σε τόνους 

Χαλκός       4.000 

Φαιόχωμα       4.000 

Μπεντονίτης   160.000 

Γύψος   250.000 

 

Τα μεταλλεία και τα λατομεία χρειάζονται συχνές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης της περί 
Μεταλλείων και Λατομείων νομοθεσίας ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων, στην ελαχιστοποίηση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους και 
στην αποκατάσταση των περιοχών εξόρυξης.  

Περαιτέρω οι επιθεωρήσεις απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής καταβολής των μεταλλευτικών και 
λατομικών δικαιωμάτων από τις επιχειρήσεις του τομέα. Αξίζει να αναφερθεί πως τα ετήσια έσοδα 
της Υπηρεσίας ανέρχονται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 2,5 κατανέμονται στις 
κοινότητες που επηρεάζονται από την λειτουργία των μεταλλείων και των λατομείων.  

Στα πλαίσια των επιθεωρήσεων ελέγχονται τακτικά και τα εγκαταλειμμένα μεταλλεία θειούχων 
μεταλλευμάτων προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν πηγές όχλησης και να λαμβάνονται σε κάθε 
περίπτωση τα απαραίτητα προληπτικά ή διορθωτικά μέτρα.      

Κατά τις εργασίες των μεταλλείων και λατομείων γίνεται χρήση εκρηκτικών υλών ανατινάξεων. Για 
την εμπορία και τη χρήση εκρηκτικών υλών υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία απαιτεί την 
αποθήκευσή τους σε κατάλληλες αδειοδοτημένες αποθήκες. Σημειώνεται ότι η εν λόγω νομοθεσία 
καλύπτει τις εκρηκτικές ύλες ανατινάξεων, τα πυρομαχικά και τα πυροτεχνήματα. Για την τήρηση της 
νομοθεσίας εκδίδονται άδειες και διεξάγονται σχετικές επιθεωρήσεις. Σημειώνεται ότι για τις 
εκρηκτικές ύλες τα θέματα και οι δράσεις που έχουν σχέση με τα πυρομαχικά και τα πυροτεχνήματα 
δεν συμβάλλουν σε οποιαδήποτε στρατηγική επιδίωξη του Υπουργείου. Στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης του Υπουργείου προτάθηκε η ένταξη τους στο αρμόδιο Υπουργείο. 

Η Υπηρεσία Μεταλλείων συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με τα ακόλουθα  Τμήματα: 
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 Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τα θέματα καθορισμού μεταλλευτικών και λατομικών ζωνών.  

 Γεωλογικής Επισκόπησης, για τα θέματα έρευνας των ορυκτών κοιτασμάτων και 
αποκατάστασης των εγκαταλειμμένων μεταλλείων.   

 Επιθεώρησης Εργασίας, για τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στις μονάδες παραγωγής των 
μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων. 

 Περιβάλλοντος, για τα θέματα της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη 
λειτουργία των μεταλλείων και των λατομείων και ιδιαίτερα τη διαχείριση των εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

Παράλληλα και σε ότι αφορά την Υπηρεσία Μεταλλείων, σημειώνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα 
της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Τράπεζας προτείνεται η ενοποίηση της Υπηρεσίας 
με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησής για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η αδειοδότηση των ερευνών για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ορυκτών κοιτασμάτων όπως 
και η αδειοδότηση των μεταλλείων και των λατομείων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την 
αειφόρο διαχείριση των κοιτασμάτων αυτών, καθότι διασφαλίζουν τη συνέχεια της επάρκειας 
διαθέσιμων αποθεμάτων ορυκτών πρώτων υλών για τις ανάγκες της χώρας. Επίσης εξασφαλίζονται 
οι αναγκαίες ποσότητες μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων για την ικανοποίηση των 
εξαγωγών. Συναφώς αναφέρεται πως ο αριθμός των αδειοδοτημένων μεταλλείων και λατομείων 
είναι άμεσα συνδεδεμένος με την ποσότητα των διαθέσιμων αποθεμάτων των ορυκτών 
κοιτασμάτων. 

Υποδραστηριότητες:     

 Ανανέωση των υφιστάμενων αδειών που είναι ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας που αφορά τη 
δραστηριότητα αυτή. 

 Εξέταση και έκδοση νέων αδειών, μετά από την υποβολή σχετικών αιτήσεων, που ίσως είναι 
το σημαντικότερο και το πιο ενδιαφέρον μέρος της δραστηριότητας.  

 Επαφές με τις επιχειρήσεις του τομέα με σκοπό τον εντοπισμό και την άμεση διόρθωση των 
δυσλειτουργιών του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε η δραστηριοποίηση στον τομέα να 
διατηρείται ελκυστική για τους επενδυτές. 

 Προτροπή των επιχειρήσεων για την εφαρμογή από μέρους τους καινοτόμων μεθόδων 
αποτελεσματικότερης έρευνας και παραγωγής με χαμηλότερο κόστος, όπως και για την 
εξεύρεση νέων αγορών για τα προϊόντα τους. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2:  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

Σημαντική επίσης παράμετρος για την αειφόρο διαχείριση των ορυκτών κοιτασμάτων είναι η 
ορθολογική και σωστή λειτουργία των μεταλλείων και των λατομείων. Η τήρηση από μέρους των 
επιχειρήσεων του τομέα της σχετικής νομοθεσίας, η εφαρμογή των προσφορότερων μεθόδων για 
την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία των μεταλλείων και των 
λατομείων, η αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση της γης στις περιοχές που διαταράχθηκαν 
από τις εξορυκτικές εργασίες, είναι στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά 
προκειμένου να υπάρχει πραγματικό όφελος για τους εργαζόμενους στον τομέα, όπως και για την 
τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. 

Υποδραστηριότητες:     

 Διεξαγωγή επιθεωρήσεων τουλάχιστο 4 φορές το χρόνο ανά εργοτάξιο, για να διασφαλίζεται 
ότι οι επιχειρήσεις του τομέα εφαρμόζουν ορθολογική και σωστή λειτουργία των μεταλλείων 
και των λατομείων. 

 Επιθεωρήσεις των εγκαταλειμμένων μεταλλείων θειούχων μεταλλευμάτων και εάν 
απαιτείται, η ανάληψη δράσεων για τη διόρθωση οχλήσεων που εντοπίζονται ή την 
αποτροπή άλλων που προβλέπεται ότι θα επισυμβούν.  

 Έλεγχος των λογιστηρίων των επιχειρήσεων του τομέα, με σκοπό την ορθή καταβολή των 
μεταλλευτικών και λατομικών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση των εσόδων της Δημοκρατίας 
και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες.  
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 2016 

Περιγραφή 

Σ1: Διασφάλιση της 
αειφόρου 
διαχείρισης των 
ορυκτών 
κοιτασμάτων  

ΔΕ1:  Χρόνος 
επάρκειας 
αποθεμάτων 
(δομικά υλικά) 
σε έτη 

63 
Είναι ο αριθμός των ετών για τα οποία επαρκούν, 
κυρίως για την επιτόπια αγορά,  τα αποθέματα των 
δομικών υλικών που υπάρχουν   εντός των περιοχών 
των αδειούχων λατομείων.  
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών 
αποθεμάτων όλων των λατομείων διά των ετήσιων 
συνολικών πωλήσεων όλων των λατομείων.  

ΔΕ2: Χρόνος 
επάρκειας 
αποθεμάτων 
(χαλκός) σε έτη 

11 
Είναι ο αριθμός των ετών για τα οποία επαρκούν, 
κυρίως για σκοπούς εξαγωγής,  τα αποθέματα 
χαλκού που υπάρχουν εντός των περιοχών των 
αδειούχων μεταλλείων.  
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών 
αποθεμάτων όλων των μεταλλείων διά των ετήσιων 
συνολικών εξαγωγών όλων των μεταλλείων.  

Δ01: Αδειοδότηση  
ερευνών, μεταλλείων 
και λατομείων και 
αναθεώρηση του 
ρυθμιστικού 
πλαισίου 

ΔΑ01: Αριθμός 
νέων αιτήσεων 
και 
ανανεώσεων 
των αδειών 
εκμετάλλευσης/ 
επισκόπησης 

100 
Είναι ο συνολικός αριθμός όλων των αιτήσεων που 
υποβάλλονται για νέα ή για ανανέωση άδειας 
εκμετάλλευσης (μεταλλείο και λατομείο) ή για άδεια 
επισκόπησης.  
Δεν απαιτείται υπολογισμός καθότι είναι καταγραφή 
συγκεκριμένου αριθμού. 

Δ02: Επιθεωρήσεις 
μεταλλείων και 
λατομείων 

ΔΑ02: Ετήσιος 
αριθμός 
επιθεωρήσεων 
ανά μεταλλείο 
ή λατομείο 

4,4 
Είναι ο μέσος αριθμός των επιθεωρήσεων που 
διενεργούνται κάθε ημερολογιακό έτος ανά ενεργό 
μεταλλείο ή λατομείο.  
Ο δείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικού 
αριθμού των επιθεωρήσεων που διενεργούντα κάθε 
ημερολογιακό έτος διά του αριθμού όλων των 
ενεργών μεταλλείων και λατομείων που υφίστανται 
το ίδιο έτος.   
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 16) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Σ1: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Αδειοδότηση  ερευνών, μεταλλείων και λατομείων και αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου 

Δ02 – Σ1: Επιθεωρήσεις μεταλλείων και λατομείων 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1: Διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των ορυκτών 
κοιτασμάτων  

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜETAΛΛEIA 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 
  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού               

516,417  

             

497,236  

             

477,701  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες                

74,570  

              

76,120  

              

77,170  

0

4 

Μεταβιβάσεις                      

-    

                    

-    

                    

-    

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια                      

-    

                    

-    

                    

-    

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια                    

120  

                  

120  

                  

120  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή              

120,000  

             

120,000  

             

120,000  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού               

711,107  

             

693,476  

             

674,991  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

128,782  

             

131,939  

             

134,587  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων               

839,889  

             

825,415  

             

809,578  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜETAΛΛEIA     

  

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

             

839,889  

             

825,415  

             

809,578  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

             

645,199  

             

629,175  

             

612,288  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

128,782  

             

131,939  

             

134,587  

 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

74,560  

               

76,110  

               

77,160  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

74,550  

               

76,100  

               

77,150  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

10  

                     

10  

                     

10  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

120,130  

             

120,130  

             

120,130  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα 

Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

251,015  

             

254,012  

             

211,276  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

             

202,175  

             

203,622  

             

159,836  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

128,782  

             

131,939  

             

134,587  

O 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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H 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

48,710  

               

50,260  

               

51,310  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

48,700  

               

50,250  

               

51,300  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

10  

                     

10  

                     

10  

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                   

130  

                   

130  

                   

130  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

251,015  

             

254,012  

             

211,276  

Σ

1   

Διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των 

ορθκτών κοιτασμάτων       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

             

588,874  

             

571,403  

             

598,301  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

             

443,024  

             

425,553  

             

452,451  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

25,850  

               

25,850  

               

25,850  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

25,850  

               

25,850  

               

25,850  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

120,000  

             

120,000  

             

120,000  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

588,874  

             

571,403  

             

598,301  

Σ

2   0       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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2 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3   0       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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4 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O 02 εκ των οποίων: Συντάξεις και                                                                
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D 50

0 

Φιλοδωρήματα -    -    -    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

02

50

0 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η Κύπρος πλήττεται σοβαρά από τις κλιματικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να απειλείται τόσο η 

ασφάλεια και επάρκεια των τροφίμων, όσο και η κτηνοτροφική παραγωγή κυρίως λόγω της έλλειψης 

ζωοτροφών.  Η άνοδος της θερμοκρασίας, η μείωση της βροχόπτωσης και τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα είναι οι βασικές απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα η γεωργοκτηνοτροφία.  Η έλλειψη 

νερού άρδευσης και η παρουσία νέων εχθρών και ασθενειών ασκούν καταστροφικές πιέσεις στη 

γεωργική ανάπτυξη. 

Η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η εντατική καλλιέργεια έχουν σαν αποτέλεσμα την 

ουσιαστική υποβάθμιση της γεωργικής γης και αποτελούν κίνδυνο για τη βιοποικιλότητα.  

Παράλληλα, οι ενεργειακές ανάγκες της γεωργίας βασίζονται σήμερα στις συμβατικές, εισαγόμενες 

πηγές ενέργειας, οι οποίες αυξάνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και έχουν αρνητική 

επίδραση στην οικονομία με την εξαγωγή συναλλάγματος. 

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα αξιολόγησης, εξυγίανσης, 

βελτίωσης και διατήρησης της γενετικής βάσης της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην 

Κύπρο.  Το ΙΓΕ, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων του, συνεισφέρει στην προστασία και αειφόρο 

διαχείριση των φυσικών πόρων, με τη μεταφορά γνώσης και μεθόδων σε άλλα Τμήματα του 

Υπουργείου.  

Εκτός από τους κοινωνικούς εταίρους, σημεία αναφοράς για το ΙΓΕ αποτελούν ο «Κανονισμός για την 

Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020», η «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για Έξυπνη Βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη», η «Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη Γεωργική Παραγωγικότητα 

και Βιωσιμότητα» και ο «Ορίζοντας 2020». 

Τα ερευνητικά προγράμματα / αποτελέσματα του ΙΓΕ προωθούν την Εθνική Στρατηγική για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση στον τομέα της γεωργίας και συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα, συνεισφέρουν στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών για την προστασία της δημόσιας υγείας από ζωονόσους και άλλους 

κινδύνους, μέσω της διάθεσης βελτιωμένων ζώων, της αντιμετώπισης ασθενειών και του 

καθορισμού βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διατροφής, διαχείρισης και αναπαραγωγής των 

μηρυκαστικών ζώων.   
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Με την αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας του και των διασυνδέσεών του μέσα 

από τις υφιστάμενες συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας, το ΙΓΕ συμβάλλει στην ενδυνάμωση 

των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 

και στην άντληση κονδυλίων από την ΕΕ μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η δημιουργία νέων ποικιλιών στα σιτηρά και στα ψυχανθή που είναι προσαρμοσμένες στις 

εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου, διασφαλίζει τη συνέχιση της παραγωγής κάτω από τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες της Κύπρου και συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των  

αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Η Τράπεζα Γενετικού Υλικού και το Εθνικό Βοτανολόγιο, όπου φυλάσσονται σπόροι από τα 

απειλούμενα άγρια ενδημικά και ιθαγενή φυτά, συμπεριλαμβανομένων ντόπιων παραδοσιακών 

ποικιλιών, ενισχύει την προσπάθεια εξεύρεσης ειδών που είναι προσαρμοσμένα στις κλιματικές 

συνθήκες του τόπου και συμβάλλει στη διαφοροποίηση της παραγωγής με τη δημιουργία «νέων 

καινοτόμων προϊόντων», ενισχύοντας τη  διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη. 

H διατήρηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, που τίθεται στη διάθεση του Τμήματος Γεωργίας, 

των παραγωγών και των φυτωριούχων, διασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος παραγωγής και εκπληρώνει σημαντικές Συμβατικές υποχρεώσεις της 

Κύπρου έναντι της ΕΕ . 

Η έρευνα που διεξάγεται στη ζωική παραγωγή συμβάλλει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και 

στην ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας, μέσω της διάθεσης βελτιωμένων ζώων, της αντιμετώπισης 

ασθενειών και του καθορισμού βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διατροφής, διαχείρισης και 

αναπαραγωγής των μηρυκαστικών ζώων. Φιλοδοξεί επίσης να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση 

του ντόπιου γενετικού υλικού των αιγοπροβάτων, έτσι ώστε να υλοποιηθεί με επιτυχία η Εθνική 

Στρατηγική για την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής για πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο για το 

χαλούμι. 

Η επιστημονική έρευνα μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων και καινοτόμων μεθόδων 

φυτοπροστασίας, συμβάλλει στη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων, στη βελτίωση της ποιότητας 

των τροφίμων και στην προστασία του καταναλωτή. 

Ο προγραμματισμός και η αύξηση της παραγωγής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η μείωση 

του κόστους παραγωγής και η αύξηση της αξίας παραγωγής, επιτυγχάνονται με την εφαρμογή 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

 

153 

 

μεθόδων χαμηλών εισροών και τη συστηματική αξιολόγηση  ποικιλιών αμπελιού, οπωροφόρων 

δένδρων, λαχανικών και αρωματικών, και με προσυλλεκτικούς και μετασυλλεκτικούς χειρισμούς. 

Με στόχο την αειφόρο χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 

μελετάται η σωστή και αποδοτική χρήση του νερού άρδευσης, η πιθανή χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (απομόνωση, ταυτοποίηση μικροφυκών για παραγωγή πράσινης ενέργειας), βιομάζας και 

γεωθερμίας για θέρμανση θερμοκηπίων, η κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων και η χρήση της 

λάσπης από βιολογικούς σταθμούς,  η ασφαλής χρήση ανακυκλωμένου νερού για άμβλυνση του 

προβλήματος της λειψυδρίας, η βελτίωση της γονιμότητας και η αναχαίτιση της απερήμωσης των 

εδαφών. 

Η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης στους τελικούς χρήστες  επιδιώκεται με 

τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων, διαλέξεων, συνεδρίων και 

εργαστηρίων, καθώς και της υποδομής που έχει δημιουργήσει το ΙΓΕ στους πειραματικούς 

σταθμούς.  

Η μεταφορά καινοτομίας στους κοινωνικούς εταίρους και η σύνδεση με τη βιομηχανία για την 

εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων επιδιώκεται με την εγκαθίδρυση Συμπράξεων 

Δημόσιου-Ιδιωτικού τομέα (PPPs), καθώς και Συμπράξεων Καινοτομίας, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  

Το ΙΓΕ εμπλέκεται στην εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων αγροτών, μέσω εξειδικευμένων και 

στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (on-hands training), έτσι ώστε να τους παρέχει την 

απαραίτητη γνώση, δεξιότητες και ικανότητες για αποτελεσματική εμπλοκή τους στη γεωργία . 

Η αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης και εμπειρίας του ΙΓΕ και των διασυνδέσεων του μέσα 

από τις υφιστάμενες και νέες συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας, προωθεί την ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Περιγραφή 

Σ1: Έξυπνη ανάπτυξη 
του πρωτογενούς τομέα, 
συμβολή στην έξυπνη 
γεωργία, τη βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών 
πόρων και την 
προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 

ΔΕ01:  Βαθμός 
Εφαρμογής Κύριων 
Αποτελεσμάτων 
Έρευνας 

 Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως η σταθμισμένη εκτίμηση 
από τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Καλλιεργούμενη έκταση με ποικιλίες σιτηρών του ΙΓΕ 
(% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης) 

(β) Βελτιωμένα πρόβατα και αίγες που διατίθενται από το 
ΙΓΕ (% του συνόλου των βελτιωμένων ζώων που 
διατίθενται από πυρήνες ζώων στην Κύπρο). 

(γ) Αριθμός δέντρων και αμπελιών που δόθηκαν στους 
γεωργούς μέσω του Τμήματος Γεωργίας με τη χρήση 
υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού του ΙΓΕ (% των 
συνολικών δέντρων και αμπελιών που φυτεύτηκαν κατά τη 
συγκεκριμένη περίοδο) 

(δ) Ποσότητα επεξεργασμένων εσπεριδοειδών, ελεγμένων 
με τις μεθόδους Μετασυλλεκτικού Ελέγχου και 
Διατήρησης Ποιότητας που αναπτύχθηκαν από το ΙΓΕ (% 
των συνολικών ποσοτήτων εσπεριδοειδών που τυγχάνουν 
επεξεργασίας) 

Κάθε χωριστός δείκτης αποτελέσματος θα έχει βάρος 25% 
στον τελικό δείκτη μέτρησης αποτελεσμάτων και τα στοιχεία 
για τον υπολογισμό του θα συλλέγονται σε συνεργασία με 
τους βασικούς συνεργάτες του ΙΓΕ (Τμήμα Γεωργίας, 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Βιομηχανία κ.α).  Ο Δείκτης 
Αποτελέσματος ονομάζεται Βαθμός Εφαρμογής Κύριων 
Αποτελεσμάτων έρευνας και θα αποτελεί το βαθμό μέτρησης 
εφαρμογής αυτών των αποτελεσμάτων από τους τελικούς 
χρήστες. 

Δ1.1: Προγράμματα 
έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας. 
 

ΔΑ01: Δείκτης 
απόδοσης εκροών του 
ΙΓΕ 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως η σταθμισμένη εκτίμηση των 
ακόλουθων στοιχείων (μέτρα εκροών δραστηριότητας), που 
απορρέουν από τα προγράμματα έρευνας: 

 Δημοσιεύσεις / εκθέσεις (δείκτης 1.1) 

 Εκδηλώσεις διάδοσης (δείκτης 1.2) 

 Εκδηλώσεις κατάρτισης (δείκτης 1.3) 

 Συστάσεις βελτιωμένων ποικιλιών/ φυλών ζώων (δείκτης 
1.4) 

 Συστάσεις πρακτικής διαχείρισης (δείκτης 1.5) 

 Δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται (δείκτης 1.6) 

Ο δείκτης ορίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα των στοιχείων 
που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε μέτρο εκροών που δίνεται 
παραπάνω. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 139.6) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01: Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα 

 

Δ00

Δ01

Δ00

Δ01
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1: Έξυπνη Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής, 
Συμβολή στην Έξυπνα Κλιματικά Προσαρμοσμένη 
Γεωργία, Αειφόρο Διαχείριση των Φυσικών Πόρων και 
Προστασία του Περιβάλλοντος  

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΔ

Σ1

1

2

3 4 5
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN 

EPEYNΩN 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 
  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

4,434,471  

          

4,555,273  

          

4,703,533  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

1,168,940  

          

1,184,230  

          

1,184,230  

0

4 

Μεταβιβάσεις                  

1,600  

                

1,600  

                

1,600  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια               

436,195  

             

236,091  

             

107,821  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια                

26,030  

              

36,020  

              

16,030  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή               

20,010  

              

20,010  

              

20,010  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

6,087,246  

          

6,033,224  

          

6,033,224  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

597,083  

             

582,116  

             

585,023  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-           

276,602  

-           

289,052  

-           

302,394  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

6,407,727  

          

6,326,287  

          

6,315,854  
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ  

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN 

  

Κατ

. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

6,407,727  

           

6,326,287  

           

6,315,854  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

4,754,952  

           

4,848,336  

           

4,986,163  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

597,083  

             

582,116  

             

585,023  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,554,735  

           

1,369,921  

           

1,241,651  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,116,940  

           

1,132,230  

           

1,132,230  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

437,795  

             

237,691  

             

109,421  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

98,040  

             

108,030  

               

88,040  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

             

276,602  

             

289,052  

             

302,394  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    



  

159 

 

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1   

ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ 

ΕΞΥΠΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

           

6,407,727  

           

6,326,287  

           

6,315,854  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

4,754,952  

           

4,848,336  

           

4,986,163  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

597,083  

             

582,116  

             

585,023  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,554,735  

           

1,369,921  

           

1,241,651  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,116,940  

           

1,132,230  

           

1,132,230  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

437,795  

             

237,691  

             

109,421  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

               

98,040  

             

108,030  

               

88,040  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

6,407,727  

           

6,326,287  

           

6,315,854  

Σ

2   0       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3   0       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

             

276,602  

             

289,052  

             

302,394  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

276,602  

             

289,052  

             

302,394  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις 

αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), επικεντρώνεται στην αειφόρο διαχείριση των 

αλιευτικών πόρων βάσει της συλλογής δεδομένων για την αλιεία, στην εξασφάλιση της τήρησης των 

κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής και πάταξη της  παράνομης και άναρχης αλιείας, στη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, του εισοδήματος και της κατάρτισης των αλιέων και στη 

βελτίωση της ποιότητας και της προώθησης των αλιευτικών προϊόντων. 

Η αλιεία στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία αλιευόμενων ειδών και αλιευτικών 

μεθόδων που επικεντρώνονται στην παράκτια ζώνη. Το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού στόλου 

(περίπου 94 % των αδειούχων αλιευτικών σκαφών, βάσει δεδομένων του 2016) αποτελείται από 

σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας (μήκους < 12m) που χρησιμοποιούν κυρίως στατικά 

δίχτυα και παραγάδια βυθού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς στην Κύπρο είναι η 

χαμηλή παραγωγικότητα της περιοχής, η οποία σε συνδυασμό με την έντονη αλιευτική πίεση, 

οδηγούν σε υπεραλίευση, χαμηλές παραγωγές και κατ΄επέκταση χαμηλά εισοδήματα των αλιέων. Το 

Διάγραμμα 1α παρουσιάζει μια μείωση στις εκφορτώσεις των παράκτιων ειδών κατά την περίοδο 

1985-2015. Το Διάγραμμα 1β παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές των Εκφορτώσεων Αλιευμάτων ανά 

Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας (LPUE), όπου η προσπάθεια αναφέρεται σε ημέρες αλιείας. κατά 

την περίοδο 1985-2015. Η πλέον πρόσφατη ανάλυση της σχέσης μεταξύ των αλιευτικών στόλων και 

των αλιευτικών πόρων εισηγείται ότι ο αλιευτικός στόλος της Κύπρου δεν είναι οικονομικά βιώσιμος, 

και ότι, ιδίως για την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας και τις τράτες στα χωρικά ύδατα, είναι 

αναγκαίο ένα σχέδιο δράσης για την προσαρμογή του στόλου και την επίτευξη ισορροπίας σε σχέση 

με τους πόρους.1 

                                                                 

1 Ετήσια έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες της Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2015 για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ 

της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1013/2010 της 

Επιτροπής. 
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Διάγραμμα 1α: Εκφορτώσεις των παράκτιων ειδών στα χωρικά ύδατα της Κύπρου για την περίοδο 

1985-2015. 

 

 

Διάγραμμα 1β: Δείκτης Εκφορτώσεων Αλιευμάτων ανά Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας (LPUE) των 

παράκτιων ειδών στα χωρικά ύδατα της Κύπρου για την περίοδο 1985-2015. 

 

Πέραν των διαρθρωτικών προβλημάτων του αλιευτικού στόλου, η κατάρτιση των αλιέων στην 

αλιεία, ναυσιπλοΐα, ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον δεν θεωρείται επαρκής. Υπάρχει επίσης ανάγκη 

για βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων, καθώς και της υγιεινής και της ποιότητας των 

αλιευτικών προϊόντων. 

Ένα άλλο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι η αυξημένη παρουσία μη αυτοχθόνων ειδών ψαριών, 

κυρίως ειδών προερχόμενων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με αρνητικές επιπτώσεις στο 

οικοσύστημα και την αλιεία. Από το σύνολο των 37 μη αυτοχθόνων ειδών ψαριών που έχουν 

καταγραφεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα, τουλάχιστον 4 θεωρούνται είδη - εισβολείς, γεγονός που τα 
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καθιστά απειλή για τη βιοποικιλότητα, την αφθονία των αυτοχθόνων ειδών, την οικολογική 

ισορροπία, την οικονομική βιωσιμότητα και/ή την υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα εν λόγω είδη-

εισβολέων, ο τοξικός λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus), συναντάται στα νερά της Κύπρου 

τουλάχιστον από το 2000 και τo 2006 εμφάνισε ταχεία πληθυσμιακή αύξηση και επέκταση.  

Όσον αφορά τις αλιευτικές υποδομές, υπάρχουν δεκαέξι (16) συνολικά αλιευτικά καταφύγια στις 

ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί πρόχειρα 

μετά την εισβολή, για να εξυπηρετήσουν άμεσα τους εκτοπισθέντες αλιείς, και χρήζουν σημαντικής 

βελτίωσης και εκσυγχρονισμού. Τα υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν 

ώστε να εξυπηρετούν τους αλιείς, με ενέργειες που να αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 

ασφάλειας των αλιευτικών σκαφών, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας για σκοπούς ασφάλειας των 

αλιέων και τη βελτίωση της υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων. Οι υποδομές αυτές χρήζουν 

συνεχούς συντήρησης (καθαρισμό, ηλεκτροφωτισμό, εκβαθύνσεις κ.α.). 

Η συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων για τον τομέα της αλιείας, βάσει των οποίων παρέχεται 

επιστημονική γνωμοδότηση σε θέματα διαχείρισης, πραγματοποιείται στα πλαίσια εθνικών 

προγραμμάτων βάσει κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο προνοεί τη 

συλλογή και διάθεση αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και την εναρμόνιση και  συντονισμό μεταξύ των 

κρατών μελών. Η χρηματοδοτική στήριξη των εθνικών προγραμμάτων συλλογής δεδομένων βάσει 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-

2020 αποτελεί ευκαιρία για κάλυψη αναγκών σε πόρους και βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων 

και της επιστημονικής γνώσης. 

Το Τμήνα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) ασκεί έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

εφαρμόζοντας τις πρόνοιες της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, με προβληματική όμως δομή, 

λόγω υποστελέχωσης αλλά και λόγω του τρόπου λειτουργίας των μονάδων ελέγχου που δεν 

καλύπτουν όλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων μέσω της 

εφαρμογής των εθνικών προγραμμάτων εργασίας για τη συλλογή δεδομένων, τη διαβίβασή τους σε 

τελικούς χρήστες και την ετοιμασία επιστημονικών μελετών και εκθέσεων σχετικά με την αξιολόγηση 

της κατάστασης των αλιευτικών πόρων, των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, την 

οικονομική βιωσιμότητα των αλιευτικών στόλων και τη σχέση μεταξύ των αλιευτικών στόλων και των 

υπό εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων. Βάσει των μελετών και εκθέσεων παρέχεται η βέλτιστη 

διαθέσιμη επιστημονική συμβουλή για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου διαχείρισης των 

αλιευτικών πόρων. Τα εθνικά προγράμματα εργασίας για τη συλλογή δεδομένων βασίζονται σε 

νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Από το 2014 τα εθνικά 
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προγράμματα στηρίζονται οικονομικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-

2020. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2: ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει δράσεις διαχείρισης της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής 

αλιείας που στοχεύουν στην προσαρμογή της αλιευτικής ικανότητας των στόλων στη διαθεσιμότητα 

των αλιευτικών πόρων, στην προσαρμογή των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε επίπεδα που 

επιτρέπουν την αποκατάσταση/διατήρηση των υπό εκμετάλλευση ιχθυαποθεμάτων και στην 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα μέτρα που λαμβάνονται, 

έπειτα από διαβούλευση, είναι σύμφωνα με την κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ και εφαρμόζονται 

μέσω τροποποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας και θέσπιση διαχειριστικών σχεδίων προσαρμογής 

βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα μέτρα που χρήζουν χρηματοδότησης χρηματοδοτούνται από το 

ΕΤΘΑ 2014-2020. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Η δραστηριότητα αυτή αφορά δράσεις για τη στήριξη του τομέα της αλιείας που περιλαμβάνουν τις 

ασφαλίσεις αλιευτικών σκαφών, τη διαχείριση του ελλιμενισμού σκαφών, καθώς και μέτρα 

αντιμετώπισης των διαφόρων αναγκών που έχουν εντοπιστεί στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και 

που αφορούν κυρίως τις επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών για εκσυγχρονισμό (βελτίωση της 

ασφάλειας, υγείας, συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ενεργειακής απόδοσης), τις επενδύσεις που 

συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων,  την προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, τη χορήγηση αποζημιώσεων για ζημιές στα αλιεύματα και τη 

στήριξη στους αλιείς μέσω κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). Τα μέτρα αυτά 

αναμένεται να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής απόδοσης των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, οδηγώντας στη βιωσιμότητα της αλιείας. Τα μέτρα (με εξαίρεση τις 

κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ 2014-2020. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

(ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ — ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΑΘΕ) 

Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας γίνεται συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων 

αλιευτικών καταφυγίων για τη βελτίωση της ασφάλειας στα αλιευτικά σκάφη, την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών για την ασφάλεια των αλιέων και για τη βελτίωση της υγιεινής και της ποιότητας των 

αλιευτικών προϊόντων. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας 

χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ 2014-2020. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η επιτυχία των μέτρων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, για την 

επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, βασίζεται σε ένα αποτελεσματικό 

σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής της νομοθεσίας. Η δραστηριότητα αυτή αντιμετωπίζει 

τα τρέχοντα προβλήματα του Τμήματος αναφορικά με τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων 

και περιλαμβάνει: 

 Την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

χρήσης νέων τεχνολογιών και της ανάπτυξης συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, μέσω της αγοράς νέων πιο ευέλικτων σκαφών ή τον εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενων σκαφών για επιθεωρήσεις, της εφαρμογής πιλοτικών έργων για τη βελτίωση της 

παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης νέων καινοτόμων 

συστημάτων ελέγχου, και της κατάρτισης του προσωπικού. Επιπλέον, το ΤΑΘΕ θα εξετάσει 

τρόπους εφαρμογής ενός 24ωρου συστήματος παροχής υπηρεσιών περιπολίας και 

παρακολούθησης, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου, και θα 

επιδιώξει την ανάπτυξη μιας ισχυρής συνεργασίας με άλλες σχετικές υπηρεσίες. 

 Την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου που θα βασίζεται σε ένα ετήσιο 

ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης (εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου και 

επιθεώρησης, χρήση αποτελεσματικών σε σχέση με το κόστος εργαλείων και μέσων ελέγχου και 

επιθεώρησης, ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης κινδύνου), δράσεις που σχετίζονται με την 

εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων ελέγχου της αλιείας και εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή 

αλιευτική πολιτική και την αναγκαιότητα εξάλειψης της παράνομης αλιείας. 

Το σύστημα ελέγχου βασίζεται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της ΕΕ για τον έλεγχο της 

αλιείας. Ενώ οι επιχειρησιακές δαπάνες χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, η ανάπτυξη του 

συστήματος ελέγχου χρηματοδοτείται μέσω του ΕΤΘΑ 2014-2020. Σημειώνεται επίσης ότι το ΕΤΘΑ 

2014-2020 χρηματοδοτεί και την επιχειρησιακή δαπάνη για ενίσχυση των περιπολιών και της 

παρακολούθησης που αφορούν το ειδικό πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης τόνου και ξιφία. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η Κυβερνητική πολιτική στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στοχεύει στην αειφόρο και 

ισορροπημένη σε σχέση με το περιβάλλον ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, για μεγιστοποίηση της 

συμβολής της στην εγχώρια παραγωγή ψαριών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Κυπριακής και της 
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διεθνούς αγοράς. Η υδατοκαλλιέργεια συνιστά περίπου το 75-80 % της συνολικής κυπριακής 

αλιευτικής παραγωγής σε ποσότητα, ενώ σε αξία υπερβαίνει το 70 %. 

Στην Κύπρο, το 2017, υπάρχουν αδειοδοτημένα τρία ιδιωτικά εκκολαπτήρια θαλασσινών ειδών, ένα 

εκκολαπτήριο-εκτροφείο θαλάσσιων γαρίδων στην ξηρά, εννιά μονάδες πάχυνσης θαλάσσιων 

μεσογειακών ειδών σε κλουβιά ανοιχτής θάλασσας και εφτά μικρές μονάδες υδατοκαλλιέργειας 

γλυκού νερού που δραστηριοποιούνται στην οροσειρά του Τροόδους. Πέραν των πιο πάνω 

ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ψαριών στην Κύπρο δραστηριοποιούνται και δυο ερευνητικοί 

σταθμοί υδατοκαλλιέργειας, ο ένας για θαλασσινά είδη και ο άλλος για είδη γλυκού νερού. 

Τα σημαντικότερα είδη θαλάσσιων ψαριών που καλλιεργούνται στην Κύπρο είναι η τσιπούρα 
(Sparus aurata) και το λαυράκι (Dicentrarchus labrax), σε ποσοστό 66% και 33% της ολικής 
παραγωγής, αντίστοιχα.  

Η παραγωγή επιτραπέζιων ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2015, υπολογίζεται ότι 

ανήλθε περίπου στους 5.459 τόνους αξίας €32.3 εκ.  Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν περίπου 

3.925 τόνοι αξίας €22.7 εκ. Κατά το 2015, η παραγωγή γόνου έφθασε τα 36.2 εκ. ιχθύδια, αξίας 

περίπου €6.8 εκ. Συνολικά, η αξία παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών το 2015 ανήλθε γύρω στα  

€39.2 εκ. 

Σημειώνεται ότι στις υδατοκαλλιέργειες απασχολούνται αποκλειστικά περίπου 250 άτομα, ενώ ένας 

πολύ μεγαλύτερος αριθμός ατόμων απασχολείται σε συναφή / παρεμφερή επαγγέλματα.  

Ο γενικός στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας με την προώθηση οικονομικά, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε η βιομηχανία να μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού όπως αυτές 

διαμορφώνονται στην αγορά.  

 Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

Διάφορες ερευνητικές μελέτες που εκπονήθηκαν από διαφορετικά ινστιτούτα και οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, έχουν δείξει ότι η δραστηριότητα της 

υδατοκαλλιέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς η θαλάσσια αλιεία είναι σε μείωση και δεν 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς. Δεδομένης της αύξησης της παγκόσμιας 

ζήτησης η υδατοκαλλιέργεια θα κληθεί να καλύψει το κενό. Ήδη το 50 % των αλιευτικών προϊόντων 

που καταναλώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια. 

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής καθώς και της 

Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να έχει θετικό 

κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο με την παροχή ευκαιριών απασχόλησης, τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας, καθώς επίσης συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια με προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Η υδατοκαλλιέργεια  προσφέρει επίσης την ευκαιρία για κάλυψη των θέσεων εργασίας που χάνονται 

από τον τομέα της θαλάσσιας συλλεκτικής αλιείας, που βρίσκεται σε ύφεση. 
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Για την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, έχει καταρτιστεί το Πολυετές Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Υδατοκαλλιέργειας 2014-2020. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης, τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές. Βάσει της 

ανάλυσης έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση και στήριξη της 

αειφόρου ανάπτυξης της δραστηριότητας αυτής. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας βασίζεται στις 

κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτει τα ακόλουθα 

γενικά κεφάλαια: 

— Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. 

— Διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας μέσω ενιαίου χωροταξικού 

σχεδιασμού. 

— Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ. 

— Προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους παραγωγούς μέσω της 

αξιοποίησης των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Η διαχείριση και ο έλεγχος των  δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας αποτελεί συνεχόμενη 

δραστηριότητα και σημαντική παράμετρο για την αειφόρο ανάπτυξη του τομέα. Στα πλαίσια αυτής 

της δραστηριότητας πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας. 

Επίσης, συλλέγονται σε τακτική βάση δεδομένα υδατοκαλλιέργειας τα οποία αναλύονται και 

χρησιμοποιούνται για την ορθολογιστική διαχείριση του τομέα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας θα διεξαχθούν μελέτες που σχετίζονται με το χωροταξικό 

σχεδιασμό και τη δημιουργία και θεσμοθέτηση θαλάσσιων ζωνών υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον, 

προβλέπεται η βελτίωση της υφιστάμενης εθνικής βάσης δεδομένων υδατοκαλλιέργειας και η χρήση 

νέας τεχνολογίας για τη βελτίωση της παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων 

υδατοκαλλιέργειας και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πιο πάνω ενέργειες είναι ζωτικής σημασίας 

για την υλοποίηση και επίτευξη των στόχων της Γαλάζιας Ανάπτυξης. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, στα πλαίσια του ΕΤΘΑ 2014-

2020 έχουν περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» διάφορα μέτρα στήριξης της 

υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να βελτιωθεί η 
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ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Τα κυριότερα μέτρα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ αφορούν τις 

παραγωγικές επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την αύξηση του δυναμικού των 

ζωνών υδατοκαλλιέργειας. Η εφαρμογή / υλοποίηση των σχεδίων θα συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 2014-2020 και θα στηρίξει τη γαλάζια 

ανάπτυξη. 

Επίσης, στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής προωθείται η δημιουργία συλλογικών υποδομών για 

στήριξη των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής - Βασιλικού. Στην Κύπρο 7 από τις 9 θαλάσσιες 

μονάδες πάχυνσης υδατοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή. Η παραγωγή τους 

αντιπροσωπεύει περίπου το 60 % της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας, η οποία αντιστοιχεί 

σε περίπου 50 % της συνολικής εθνικής αλιευτικής παραγωγής. Λόγω νέων προγραμματισμένων 

έργων ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή, οι υφιστάμενες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τις 

μονάδες υδατοκαλλιέργειας δεν θα είναι διαθέσιμες στο εγγύς μέλλον. Για να ξεπεραστεί αυτό το 

πρόβλημα που προκύπτει, θα κατασκευαστεί μια νέα συλλογική υποδομή στην περιοχή, 

σχεδιασμένη για να καλύψει τις ειδικές και εξειδικευμένες ανάγκες των δραστηριοτήτων 

υδατοκαλλιέργειας. Αυτό το καινοτόμο έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ 2014-2020, 

θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της λειτουργικότητας  των μονάδων, καθώς και στην 

αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία δυο ερευνητικών κέντρων/σταθμών. Το Ερευνητικό 

Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) στο Μενεού και τον Ερευνητικό Σταθμό 

Υδατοκαλλιέργειας Γλυκών Υδάτων στον Καλοπαναγιώτη (ΕΣΥΓΥΚ). 

Στα πλαίσια λειτουργίας των δύο σταθμών περιλαμβάνονται ενέργειες όπως: 

-  Στήριξη ιδιωτικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

-  Αναπαραγωγή και καλλιέργεια ψαριών για σκοπούς εμπλουτισμού υδατοφρακτών (ΕΣΥΓΥΚ) 

και παραχώρηση γόνου στα ιδιωτικά ιχθυοτροφεία. 

- Πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών / προγραμμάτων με στόχο τη διαφοροποίηση της 

υδατοκαλλιέργειας αξιολογώντας νέα υποψήφια είδη, καθώς και τη διαφοροποίηση των 

τελικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών θα αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα νέων συστημάτων ανακύκλωσης με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Οι πιο πάνω ερευνητικές δραστηριότητες αποσκοπούν στην προώθηση της βιώσιμης 

και αειφόρου ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, καθώς και την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς του. 

-  Ενημέρωση και επιμόρφωση μαθητών Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης για την 

υδατοκαλλιέργεια στην Κύπρο, καθώς και πρακτική άσκηση για μαθητές ανωτέρας εκπαίδευσης.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της Ερασιτεχνικής Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων αποτελεί 

συνεχόμενη δραστηριότητα του Τομέα. Στα πλαίσια αυτά θα συνεχίσει η παρακολούθηση των 

ιχθυοπληθυσμών στους υδατοφράκτες και θα γίνουν οι εμπλουτισμοί με ψάρια σε αυτούς που θα 

κριθεί αναγκαίο.  

ΣΤΟΧΟΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου υπόκειται σε διάφορες πιέσεις που οδηγούν σε υποβάθμιση 

και/ή απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι κύριες από αυτές είναι ο τουρισμός/οικιστική ανάπτυξη, η 

υπεραλίευση, η ρύπανση, τα παράκτια έργα, ο αποικισμός από μη αυτόχθονα είδη μέσω της 

διώρυγας του Σουέζ και η κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, νέες προκλήσεις αναδύονται μέσα από την 

προοπτική εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της 

Κύπρου και των γειτονικών χωρών και τις συναφείς υποδομές. Η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση για τη βιώσιμη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων και την 

προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Κύπρο, όσο και για την 

ΕΕ. Τόσο η ΕΕ, όσο και οι διεθνείς συμβάσεις έχουν ψηλά στην ατζέντα τους την προστασία της 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διατήρηση ή/και την επίτευξη υγιών και παραγωγικών θαλασσών 

μέχρι το 2020. Η διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν έναν από τους 

Θεματικούς Στόχους του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ για 

την προώθηση μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 

ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας. Η προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων αποτελεί έναν από τους Ειδικούς Στόχους της ΕΕ και 

σχετικές δράσεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020. 

Στην Κύπρο, η προστασία της θάλασσας προωθείται μέσω της εφαρμογής των διατάξεων της εθνικής 

και κοινοτικής νομοθεσίας, με επιστέγασμα την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική – ΟΠΘΣ 

(2008/56/ΕΚ), η οποία έχει ως στόχο την επίτευξη και/ή τη διατήρηση της Καλής Περιβαλλοντικής 

Κατάστασης (ΚΠΚ) έως το 2020. Οι πρώτες δράσεις της ΟΠΘΣ έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα 

επόμενα βήματα αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων παρακολούθησης του θαλασσίου 

περιβάλλοντος της Κύπρου, όπως και του προγράμματος μέτρων που έχει καταρτιστεί για τη 

διατήρηση ή/και την επίτευξη της ΚΠΚ για τα θαλάσσια μας ύδατα. Επιπλέον, για την προστασία και 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν εγκαθιδρυθεί 6 παράκτιες/ θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικούς τύπους 

οικοτόπων και είδη χλωρίδας και πανίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Για την προστασία και ανάπτυξη 

της υδρόβια πανίδας και χλωρίδας και για την προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης ο πρώτος Τεχνητός 

Ύφαλος δημιουργήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Αμαθούντας. Επί του παρόντος, 4 επιπλέον τεχνητοί 
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υφάλοι βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν επίσης ως πόλος έλξης 

καταδυτικού τουρισμού. 

Με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν προκύψει από το συνεχιζόμενο πρόγραμμα 

παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ), τα  

παράκτια ύδατα της Κύπρου είναι γενικά σε «καλή» οικολογική και χημική κατάσταση. Οι οικότοποι, 

όπως περιγράφονται στην Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), που υπάρχουν στην Κύπρο 

(τύποι οικοτόπων 8330, 1120, 1170 και 1110), καθώς και τα 4 θαλάσσια είδη (χελώνα Caretta caretta 

πράσινη χελώνα, μεσογειακή φώκια και το ρινοδέλφινο Tursiops truncatus) θεωρείται ότι βρίσκονται 

σε Μη-Ικανοποιητική κατάσταση Διατήρησης. Η Αρχική Αξιολόγηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

της Κύπρου (άρθρο 8 της ΟΠΘΣ), έδειξε ότι η Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΠΚ) επιτυγχάνεται 

για 6 από τις 11 παραμέτρους περιγραφής (ΠΠ1: Βιοποικιλότητα; ΠΠ5: Ανθρωπογενής Ευτροφισμός; 

ΠΠ6: Ακεραιότητα Θαλάσσιου Βυθού; ΠΠ7: Υδρογραφικές Συνθήκες; ΠΠ8: Συγκεντρώσεις Ρυπαντών; 

ΠΠ9: Ρυπαντές σε Ψάρια και Θαλασσινά), δεν επιτυγχάνεται για δύο παραμέτρους (ΠΠ2: Μη 

Αυτόχθονα είδη και ΠΠ3: Εμπορικά Εκμεταλλεύσιμα Αλιεύματα), ενώ η κατάσταση των υπόλοιπων 

τριών (ΠΠ4: Τροφικοί Ιστοί, ΠΠ10: Θαλάσσια Απορρίμματα και ΠΠ11: Υποθαλάσσιος Θόρυβος) δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί προς το παρόν λόγω της έλλειψης σχετικών επιστημονικών δεδομένων. 

Οι κύριες προκλήσεις-αδυναμίες για το θαλάσσιο περιβάλλον μας είναι: (1) η περιορισμένη 

επιστημονική γνώση, ιδίως για τα βαθιά ύδατα/ανοικτή θάλασσα και για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. 

θαλάσσιοι τροφικοί ιστοί, μη-αυτόχθονα είδη)· (2) η δυσκολία στην εφαρμογή των προγραμμάτων 

παρακολούθησης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου για την επίτευξη της ΚΠΚ· (3) οι 

δραστηριότητες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή που αυξάνουν τον μελλοντικό 

κίνδυνο ρύπανσης από πετρελαιοειδή, σε συνδυασμό με την επί του παρόντος ανεπαρκή 

επιχειρησιακή ικανότητα αντιμετώπισης τέτοιων σοβαρών περιστατικών ρύπανσης λόγω των 

περιορισμένων και παρωχημένων διαθέσιμων μέσων και της έλλειψης προσωπικού του Τμήματος 

Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών· (4) οι δυσκολίες-εμπόδια στην αποτελεσματική διαχείριση των 

θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, π.χ. η 

ανεπαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής των διαχειριστικών μέτρων (5) η έλλειψη μιας 

ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου. Από την άλλη πλευρά, 

ορισμένες σημαντικές ευκαιρίες είναι: (1) Δυνατότητες χρηματοδότησης από την ΕΕ· (2) Ισχυρό 

νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Οδηγία Οικοτόπων Οδηγία-

Πλαίσιο για τα Ύδατα, Σύμβαση της Βαρκελώνης και συναφή Πρωτόκολλα και σχετική εθνική 

νομοθεσία)· (3) Δυνατότητες συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και με άλλα 

μεσογειακά κράτη στο πλαίσιο περιφερειακών συμβάσεων και επιτροπών· (4) Δυνατότητες 

συνεργασίας με συνδέσμους, ΜΚΟ, τοπικές κοινότητες και τοπική αυτοδιοίκηση για την προστασία 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΟΖ, 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση της χώρας μας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

υποχρεώσεις της, αλλά και ο στόχος της προστασίας και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

υλοποιούνται τα ακόλουθα προγράμματα και ερευνητικά έργα: 

 Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της περιβαλλοντικής 

κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με την Οδηγίας Πλαίσιο για τη 

Θαλάσσια Στρατηγική - ΟΠΘΣ (2008/56/ΕΚ). 

 Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της οικολογικής και χημικής 

κατάστασης των παράκτιων υδάτων και αλμυρών λιμνών σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο 

για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και τις Οδηγίες (2008/105/ΕΚ & 2013/39/ΕΚ) για τις Ουσίες 

Προτεραιότητας. 

 Ποιοτικός έλεγχος θαλάσσιων υδάτων για την πρόληψη της ρύπανσης στο πλαίσιο του 

προγράμματος MEDPOL  του UNEP/MAP. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης 

ειδών (π.χ. θαλάσσιων χελωνών, μεσογειακή φώκια) και οικοτόπων (π.χ. λιβάδια Posidonia 

oceanica) στο πλαίσιο της Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). 

 Ανάπτυξη και αναβάθμιση μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων και συστήματος 

διαχείρισης δεδομένων της παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Μελέτη βάσης και παρακολούθηση των ξενικών ειδών στις θαλάσσιες προστατευόμενες 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Καβο Γκρέκο και Νησιά. 

 Οπτική και ακουστική έρευνα για κητώδη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Έρευνα της βενθικής βιοποικλότητας του υποθαλάσσιου όρους Ερατοσθένης στην ΑΟΖ της 

Κύπρου. 

 Χαρτογράφηση λειμώνων Ποσειδώνιας & άλλων σημαντικών οικοτόπων στα παράκτια νερά 
της Κύπρου. 
 

 Μελέτη των τροφικών πλεγμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου με βάση την ΟΠΘΣ. 

 

Η εφαρμογή ορισμένων από τις προαναφερθείσες δράσεις απαιτεί συντονισμό και συνεργασία με 

άλλες δημόσιες αρχές. Επισημαίνεται ότι οι πλείστες δράσεις θα χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ 

2014-2020. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η δραστηριότητα αυτή ασχολείται με τα προβλήματα στην αποτελεσματική διαχείριση των 

θαλάσσιων περιοχών Natura 2000 μέσω της κατάρτισης και της εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης, 

καθώς και της παρακολούθησης της εφαρμογής τους. Η αποτελεσματική διαχείριση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της προστασίας 

και διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι πλείστες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το 

ΕΤΘΑ 2014-2020. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ 

ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΦΑΛΟΥΣ  

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: 

 Θέσπιση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με Τεχνητούς Υφάλους σε 4 επιλεγμένες 

παράκτιες περιοχές της Κύπρου. 

 Αναβάθμιση, διαχείριση και παρακολούθηση των τεχνητών υφάλων. Οι δράσεις θα 

χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ 2014-2020. 

Η ανάπτυξη των τεχνητών υφάλων αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την ενίσχυση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας και των αλιευτικών αποθεμάτων, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη του 

παράκτιου του οικο-τουρισμού (π.χ. καταδύσεις), ενός σημαντικού τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

(ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ) 

Η αποτελεσματική επιθεώρηση και καταπολέμηση της ρύπανσης είναι ζωτικής σημασίας για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτή η συνεχιζόμενη δια-τομεακή δραστηριότητα που 

συντονίζεται από το ΤΑΘΕ και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας περιλαμβάνει: 

 Δραστηριότητες περιπολίας για τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης των θαλάσσιων 

περιοχών της Κύπρου. 

 Δραστηριότητες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της 

περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή. 

 Δραστηριότητες που συνδέονται με την έρευνα και τη διάσωση σε συνεργασία με το Κέντρο 

Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. 
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ΣΤΟΧΟΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013, προσδιορίστηκαν μέσα από τη διεκπεραίωση σχετικής μελέτης 

συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλιευτικές περιοχές, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1198/2006 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας 2007-2013. Μέσω του ΕΠΑΛ 2007-

2013, δεδομένης της μικρής διαθεσιμότητας πόρων και της μη ύπαρξης οποιασδήποτε εμπειρίας 

στην υλοποίηση παρόμοιων τοπικών προγραμμάτων, αποφασίστηκε όπως επιλεγεί μόνο μία Τοπική 

Ομάδα Δράσης Αλιείας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων αλιευτικών περιοχών. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 

2014-2020, στα πλαίσια της προτεραιότητας της Ένωσης 4 του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 θα 

εφαρμοστεί η προσέγγιση «CCLD: Community-led local development» (ανάπτυξη με την 

πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων), μέσω της οποίας αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια οι αναπτυξιακές ανάγκες των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου και να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα μέσω εξειδικευμένων ανά περιοχή στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης. 

Στόχος είναι η διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των περιοχών αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, η αξιοποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η 

διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Για το 

σκοπό αυτό απαιτείται η προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βελτίωσης και περαιτέρω 

ανάπτυξης των περιοχών μέσα από την αποτελεσματικότερη και βιώσιμη εκμετάλλευση των 

θαλάσσιων και αλιευτικών πόρων, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της υιοθέτησης νέων και καινοτόμων τεχνολογιών για την 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων θα ορίσει τους στόχους και με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τα οποιαδήποτε μέτρα που θα συμπεριλαμβάνονται στις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 

των Τοπικών Ομάδων Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ). Η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης και η συγκρότηση τοπικών ομάδων δράσης αλιείας, στηριζόμενη ιδιαίτερα στην εμπειρία 

από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-

2013, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ 

παράλληλα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αναδιάρθρωση της οικονομίας, στη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης, στη συνεργασία και στην καινοτομία. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΤΟΔΑ) 

Η εφαρμογή της πιο πάνω δράσης είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας της Ένωσης 

4. Στόχος είναι η συγχρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η τοπική οικονομία 

αποδεδειγμένα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλιευτικές δραστηριότητες. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης Επίδοσης 
(Σ) /Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1: 

Αειφόρος διαχείριση 
αλιείας 

ΔΕ1: Ποσοστό (%) 
αλιευτικών στόλων 
σε ισορροπία με 
τους αλιευτικούς 
πόρους (που 
δραστηριοποιούντ
αι αποκλειστικά / 
εν μέρει στα 
χωρικά ύδατα). 

 

 

Η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ αλιευτικών 
στόλων και αλιευτικών πόρων γίνεται με τη χρήση 
Οδηγιών, θεσπισμένων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οι οποίες καθορίζουν κοινές 
τυποποιημένες μεθόδους για όλους τους 
αλιευτικούς στόλους και όλα τα Κράτη Μέλη.  

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες Οδηγίες
2
, η 

αξιολόγηση της ισορροπίας κάθε αλιευτικού 
στόλου με τους αλιευτικούς πόρους βασίζεται στον 
ετήσιο υπολογισμό ενός αριθμού βιολογικών, 
οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων και τη 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με τυποποιημένες 
τιμές. 

Ο δείκτης αποτελέσματος θα υπολογίζεται ως ο 
αριθμός των αλιευτικών στόλων της Κύπρου που 
βρίσκονται σε ισορροπία διαιρούμενων με τον 
συνολικό αριθμό των αλιευτικών στόλων της 
Κύπρου.  Οι αλιευτικοί στόλοι που 
περιλαμβάνονται στο δείκτη είναι αυτοί που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά / εν μέρει στα 
χωρικά ύδατα. 

Δ01: 

Παροχή 
επιστημονικής 
συμβουλής για τη 
διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων. 

ΔΑ01: Αριθμός 
μελετών, 
εγκριμένων από 
επιστημονικές 
επιτροπές, που 
παρέχουν 
επιστημονική 
συμβουλή για τη 
διαχείριση της 
αλιείας. 

3 

(έτος αναφοράς 
2016) 

Ορίζεται ως ο αριθμός των μελετών που έχουν 
αξιολογηθεί θετικά από επιστημονικές επιτροπές, 
οι οποίες παρέχουν επιστημονική συμβουλή για 
την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων που 
εκμεταλλεύονται οι αλιευτικοί στόλοι της Κύπρου, 
για την οικονομική βιωσιμότητα των κυπριακών 
αλιευτικών στόλων και για τη σχέση μεταξύ 
αλιευτικών στόλων και αλιευτικών πόρων. 

Δ02: Θέσπιση 
μέτρων διαχείρισης 
των αλιευτικών 
στόλων και των 
αλιευτικών 
δραστηριοτήτων για 
την αειφόρο 
εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων, 
σύμφωνα με την 

ΔΑ02: Ποσοστό (%) 
αλιευτικών στόλων 
με διαρθρωτική 
πλεονάζουσα 
αλιευτική 
ικανότητα, για τα 
οποία έχει 
αξιολογηθεί θετικά 
και υιοθετηθεί 
σχέδιο δράσης  για 

100%  

(το τελευταίο 
σχέδιο δράσης 
υιοθετήθηκε το 
2015 και είναι 
ακόμη σε 
εφαρμογή) 

Η αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ αλιευτικών 
στόλων και αλιευτικών πόρων γίνεται βάσει των 
κοινών Οδηγιών που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Έπειτα από την αξιολόγηση των στόλων, 
θα πρέπει να ετοιμάζονται σχέδια δράσης για τους 
στόλους που δεν είναι σε ισορροπία και 
παρουσιάζουν διαρθρωτική πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα. Τα σχέδια δράσης 
αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές και 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κύριο μέτρο του 
σχεδίου δράσης που εφαρμόστηκε το 2015 από την 

                                                                 
2
 COM(2014)545 final – Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κατευθυντήριες γραμμές για 

την ανάλυσης της ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. 
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ΚΑλΠ της ΕΕ. προσαρμογή. Κύπρο ήταν η μόνιμη παύση της αλιευτικής 
δραστηριότητας σκαφών μέσω διάλυσης ή μέσω 
δραστηριοτήτων (π.χ. εκθέματα) σχετικών με τη 
διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς-παράδοσης.  

Ο δείκτης θα υπολογίζεται ως ο αριθμός των 
αλιευτικών στόλων για τους οποίους έχει θεσπιστεί 
σχέδιο δράσης σε σχέση με τον ολικό αριθμό των 
αλιευτικών στόλων που παρουσιάζουν 
διαρθρωτική πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα. 

Δ03: Εφαρμογή 
μέτρων για τον 
εκσυγχρονισμό των 
αλιευτικών στόλων 
και στήριξη του 
τομέα της αλιείας. 

ΔΑ03: Αριθμός 
έργων που 
υλοποιήθηκαν για 
τον εκσυγχρονισμό 
του αλιευτικού 
στόλου και τη 
στήριξη του τομέα 
της αλιείας. 

0  

(έτος αναφοράς 
2016) 

Ο δείκτης παρέχει τον αριθμό των έργων που 
υλοποιήθηκαν, με βάση τις αιτήσεις  που 
υποβλήθηκαν από τους αλιείς μέσω συγκεκριμένων 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο 
των Σχεδίων του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020.  Τα 
έργα αφορούν επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη για 
τον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση του 
εισοδήματος, καθώς και για την εκπαίδευση και 
υποστήριξη στους αλιείς. 

Δ04: Αναβάθμιση και 
διασφάλιση 
κατάλληλων 
αλιευτικών 
υποδομών 
(Διατομεακή: Τμήμα 
Δημοσίων Έργων – 
Συντονιστής ΤΑΘΕ) 

ΔΑ04: Ποσοστό 
αλιευτικών 
καταφυγίων (%) τα 
οποία βρίσκονται 
σε καλή 
λειτουργική 
κατάσταση. 

87.5 % 
(περίοδος 
αναφοράς: 1

ο
 

εξάμηνο 2017) 

Τα αλιευτικά καταφύγια συνεχώς χρήζουν 
συντήρησης και βελτίωσης, προκειμένου να 
παραμένουν ασφαλή και λειτουργικά.  Ο εν λόγω 
δείκτης θα αντικατοπτρίζει το ποσοστό των 
αλιευτικών καταφυγίων το οποίο είναι σε καλή 
λειτουργική κατάσταση.  Σε «καλή λειτουργική 
κατάσταση» θεωρείται ότι είναι τα αλιευτικά 
καταφύγια τα οποία παρέχουν ασφαλή 
ελλιμενισμό προς τους χρήστες σε ένα καλά 
οργανωμένο περιβάλλον (όπου ουσιαστικά δεν 
υπάρχει υπερπήδηση κυματισμού, πρόσχωση 
κ.τ.λ.). 

Δ05: Ανάπτυξη και 
εφαρμογή 
αποτελεσματικού 
συστήματος ελέγχου 
για τήρηση των 
κανόνων της ΚΑλΠ. 

ΔΑ05: Ποσοστό (%) 
εκφορτώσεων που 
υποβάλλονται σε 
φυσικό έλεγχο. 

1.3%  

(έτος αναφοράς 
2016) 

Ο δείκτης αφορά το σύνολο των εκφορτώσεων 
στην Κύπρο σε ετήσια βάση (σε kg), για τα οποία 
έχει πραγματοποιηθεί φυσικός έλεγχος από 
Επιθεωρητές Ελέγχου, διαιρουμένου δια των 
συνολικών ετήσιων εκφορτώσεων (σε kg). 
 

Σ2: 

Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Προώθηση της 
Υδατοκαλλιέργειας 
στα πλαίσια της 
Στρατηγικής για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη 
και της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής. 

ΔΕ2: Επί τοις εκατό 
(%) αύξηση της 
ποσότητας 
παραγωγής (σε 
τόνους). 

20% 

(έτος βάσης 
2015 και έτος 
αναφοράς 
2016) 

 

Η ετήσια επί τοις εκατό (%) αύξηση της παραγωγής 
θα υπολογιστεί με βάση τα επίσημα δεδομένα που 
συλλέγονται σε ετήσια βάση στα πλαίσια του 
Εθνικού και Ευρωπαϊκού προγράμματος συλλογής 
δεδομένων υδατοκαλλιέργειας. 

Δ01: 

Διαχείριση και 
Έλεγχος του Τομέα 
Υδατοκαλλιέργειας 
της Κύπρου. 

ΔΑ01: Ποσοστό (%) 
των μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας 
για τις οποίες 
πραγματοποιήθηκε 
επιτόπιος έλεγχος. 

100% 

(έτος αναφοράς 
2016) 

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας 
πραγματοποιούνται συνεχείς επιτόπιοι έλεγχοι στις 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας (θαλάσσιες και 
γλυκών υδάτων) για διαπίστωση της ορθολογικής 
λειτουργίας των μονάδων με βάση τους όρους 
λειτουργίας που συνοδεύουν την άδειά τους. 
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Δ02: 

Ανάπτυξη του Τομέα 
Υδατοκαλλιέργειας 
της Κύπρου. 

ΔΑ02: Αριθμός 
έργων που 
υλοποιήθηκαν για 
παραγωγικές 
επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια. 

0 

(έτος αναφοράς 
2016) 

Ο δείκτης παρέχει τον αριθμό των έργων που 
υλοποιήθηκαν, με βάση τις αιτήσεις  που 
υποβλήθηκαν από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας 
μέσω συγκεκριμένων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων του ΕΠ 
Θάλασσα 2014-2020. Τα έργα αφορούν 
παραγωγικές επενδύσεις στις μονάδες 
υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του 
εκσυγχρονισμού τους. 

Δ03: 

Λειτουργία, 
ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός των 
ερευνητικών 
σταθμών/κέντρων 
υδατοκαλλιέργειας. 

ΔΑ03: Αριθμός 
ερευνητικών 
εργασιών/ 
προγραμμάτων 
που διεξάγονται 
στους 
Ερευνητικούς 
Σταθμούς. 

 6 (έτος 
αναφοράς 
2016) 

Πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών / 
προγραμμάτων με στόχο τη διαφοροποίηση της 
υδατοκαλλιέργειας αξιολογώντας νέα υποψήφια 
είδη, την αξιολόγηση νέων μεθόδων 
παραγωγής/καλλιέργειας καθώς και τη 
διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων. 

Δ04: Διαχείριση της 
Ερασιτεχνικής 
Αλιείας Εσωτερικών 
Υδάτων. 

 

ΔΑ04: Αριθμός 
ψαριών που 
ελευθερώνονται 
στους 
υδατοφράκτες για 
σκοπούς 
εμπλουτισμού. 

31896  

(έτος αναφοράς 
2016) 

Για τη διατήρηση και αύξηση των ιχθυοπληθυσμών 
ψαριών στους υδατοφράκτες για σκοπούς 
ερασιτεχνικής αλιείας, πραγματοποιείται 
ελευθέρωση ψαριών ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 

Σ3: Προστασία και 
διατήρηση του 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 

 

ΔΕ3: Αριθμός 
Παραμέτρων 
Περιγραφής (από 
το σύνολο των 11) 
του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της 
Κύπρου σε Καλή 
Περιβαλλοντική 
Κατάσταση (ΚΠΚ). 

6  

(αφορά την 1
η
 

αξιολόγηση που 
έγινε το 2012) 

Ορίζεται ως ο αριθμός των παραμέτρων 
περιγραφής του θαλάσσιου περιβάλλοντος (δηλ. 
των περιγραφικών χαρακτηριστικών του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος) που καθορίζονται στην 
Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(ΟΠΘΣ) (2008/56/ΕΕ)), που είναι σε Καλή 
Περιβαλλοντική Κατάσταση (ΚΠΚ).  Ο συνολικός 
αριθμός παραμέτρων περιγραφής που καθορίζεται 
στην ΟΠΘΣ είναι 11. *Η αξιολόγηση γίνεται ανά 
εξαετία με βάση την ΟΠΘΣ 

Δ01: Μελέτες και 
παρακολούθηση των 
θαλάσσιων υδάτων 
μέχρι την ΑΟΖ, 
σύμφωνα με τη 
σχετική ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τις 
διεθνείς συμβάσεις. 

ΔΑ01: Αριθμός 
ερευνητικών έργων 
ή / και 
προγραμμάτων 
παρακολούθησης 
που εφαρμόζονται 
στα θαλάσσια 
ύδατα της Κύπρου. 

19 

(έτος αναφοράς 
2017) 

Υπολογίζεται ως ο αριθμός των επιστημονικών 
ερευνητικών έργων ή / και προγραμμάτων 
παρακολούθησης που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
τη σχετική ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία για 
την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής, οικολογικής 
και χημικής κατάστασης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της Κύπρου και  της κατάστασης 
διατήρησης σημαντικών ειδών και οικοτόπων. 

Τα 19 προγράμματα παρακολούθησης (ππ) για το 
έτος αναφοράς 2017 αφορούν: 3 ππ για την 
Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ): 1 
(φυσικοχημικές και χημικές παράμετροι, 
χλωροφύλλη-α, ουσίες προτεραιότητας, βενθικά 
μακροασπόνδυλα), 1 Ποσειδώνια, 1 Μακροφύκη;  
3 ππ για την Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EOK): 1 
χελώνες, 1 φώκια, 1 κητώδη; 1 ππ για το MEDPOL; 
6 ππ για την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
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Στρατηγική (2008/56/ΕΚ): 1 θαλάσσια 
θηλαστικά/ερπετά, 1 ψάρια/κεφαλόποδα, 1 
(υδάτινη στήλη, βενθικοί οικότοποι, ευτροφισμός, 
ρύποι), 1 Μη-Αυτόχθονα είδη, 1 ρύποι σε 
θαλασσινά, 1 θαλάσσια απορρίμματα; 1 
ερευνητικό έργο για καταρτισμό τεχνικών όρων για 
έρευνα στο όρος Ερατοσθένης; 5 
χρηματοδοτούμενα ανταγωνιστικά προγράμματα 
(IDEM, LIFE-EUROTURTLES, RECONNECT, MELTEMI, 
MARIABOX) 

Δ02: Διαχείριση και 
παρακολούθηση 
θαλάσσιων 
προστατευόμενων 
περιοχών (ΘΠΠ). 

ΔΑ02: Ποσοστό (%) 
ορόσημων που 
έχουν ολοκληρωθεί 
για τη διαχείριση 
των ΘΠΠ του 
δικτύου Φύση 
2000. 

50%  

 (περίοδος 2015 
- 1ο εξάμηνο 
2017) 

 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των δράσεων-
ορόσημων για τη διαχείριση των ΘΠΠ του δικτύου 
Φύση που έχουν ολοκληρωθεί. 

Οι δράσεις-ορόσημα που περιλαμβάνονται σε αυτό 
το δείκτη  συνάγονται από τις απαιτήσεις 
εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων 
(92/43/ΕΟΚ) και αναφέρονται σε διάφορες δράσεις 
που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική 
διαχείριση των ΘΠΠ π.χ. ετοιμασία υπουργικών 
διαταγμάτων, παρακολούθηση της εφαρμογής των 
σχεδίων διαχείρισης, δράσεις ελέγχου κ.τ.λ.  Μέχρι 
και σήμερα στην Κύπρο υπάρχουν 6 ΘΠΠ του 
δικτύου Φύση 2000, κάθε μια από τις οποίες 
βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο επίτευξης των 
οροσήμων. 

Το ποσοστό 50% με έτος αναφοράς το 2017 αφορά 
3 Υπουργικά Διατάγματα για 3 από τις 6 συνολικά 
ΘΠΠ: Νησιά, Πέτρα του Ρωμιού και Μουλιά. 

Δ03: Δημιουργία και 
ανάπτυξη θαλάσσιων 
προστατευόμενων 
περιοχών με 
τεχνητούς υφάλους . 

ΔΑ03: Ποσοστό (%) 
ολοκλήρωσης 
έργων για 
ανάπτυξη και 
δημιουργία ΤΥ. 

 
Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) ολοκλήρωσης των 
έργων-ορόσημων για την ανάπτυξη και δημιουργία 
ΤΥ.  Το ποσοστό θα υπολογίζεται ως ο λόγος μεταξύ 
του αριθμού των έργων ανάπτυξης και δημιουργίας 
ΤΥ που έχουν ολοκληρωθεί, διαιρούμενων με τον 
συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων έργων. 

Τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δείκτη 
αφορούν τις διάφορες δράσεις-ορόσημα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων ΤΥ και τη 
δημιουργία νέων ΤΥ π.χ. προπαρασκευαστικές 
ενέργειες, μελέτες, κατασκευές και ενσωμάτωση 
νέων κατασκευών ή / και άλλων αντικειμένων ως 
μέρη των υφιστάμενων ΤΥ κ.τ.λ.  

Δ04: Επιθεώρηση και 
καταπολέμηση της 
ρύπανσης από 
πετρελαιοειδή 
(Ομάδες 
Καταπολέμησης) 

ΔΑ04: Ποσοστό (%) 
περιστατικών 
ρύπανσης από 
πετρελαιοειδή που 
καταπολεμήθηκαν. 

100%  

(έτος αναφοράς 
2016) 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό (%) των περιστατικών 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή εντός των χωρικών 
υδάτων της Κύπρου τα οποία έχουν καταπολεμηθεί 
από τη Ναυτική Υπηρεσία του ΤΑΘΕ, από τον 
συνολικό αριθμό περιστατικών που αναφέρθηκαν. 
 
Δηλαδή: 

 Αριθμητής: Αριθμός περιστατικών ρύπανσης 
από πετρελαιοειδή που καταπολεμήθηκαν 

 Παρονομαστής: Αριθμός περιστατικών 
ρύπανσης από πετρελαιοειδή που 
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αναφέρθηκαν 
 
Για τη διασαφήνιση του πιο πάνω ορισμού, 
σημειώνονται τα εξής: 

 Περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή: 
Περιστατικά ρύπανσης από πετρελαιοειδή και 
από προϊόντα πετρελαίου, τα οποία πιθανώς να 
συμβούν και τα οποία είναι τέτοιου μεγέθους 
το οποίο να εντάσσεται εντός των εθνικών 
πόρων και δυνατοτήτων καταπολέμησης ,  

 Χωρικά ύδατα: Τα θαλάσσια ύδατα εντός των 
12 ναυτικών μιλίων. 

 Μέθοδοι καταπολέμησης: Αυτές που 
καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης 
της Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή 
και στην Απόφαση του Υπ. Συμβουλίου με αρ. 
72.032 και ημ. 29/04/2011. 

 
 

Σ4: Βελτίωση 
παράκτιων περιοχών 
με τοπική 
συμμετοχή. 

ΔΕ4: Απασχόληση 
που δημιουργείται. 

 Νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον 
ευρύτερο αλιευτικό τομέα, οι οποίες δεν υπήρχαν 
πριν και δημιουργούνται άμεσα, λόγω των 
παρεμβάσεων του ΕΤΘΑ στον εν λόγω τομέα. 
Εκφράζονται σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 
(ΙΠΑ) με βάση τις ώρες εργασίας σε εθνικό επίπεδο. 

Δ01: Εφαρμογή 
στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης των 
τοπικών ομάδων 
δράσης αλιείας 
(ΤΟΔΑ). 

ΔΑ01: Αριθμός 
επιλεγμένων 
στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης. 

3  

(ο δείκτης 
αφορά την 
προγραμματική 
περίοδο 2014-
2020. 
Σημειώνεται ότι 
ο στόχος του 
ΤΑΘΕ έχει 
επιτευχθεί.) 

Μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, 
υποβάλλονται οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης 
από τις δυνητικές ΤΟΔΑ, αξιολογούνται από τον 
Ενδιάμεσο Φορέα (ΤΑΘΕ) και τελικά εγκρίνονται 
για ένταξη στο πρόγραμμα. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 93) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Σ1: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Παροχή επιστημονικής συμβουλής για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων 

Δ02 – Σ1: Θέσπιση μέτρων διαχείρισης των αλιευτικών στόλων και των αλιευτικών δραστηριοτήτων για την αειφόρο 

εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, σύμφωνα με την ΚΑλΠ της ΕΕ 

Δ03 – Σ1: Εφαρμογή μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών στόλων και στήριξη του τομέα της αλιείας 

Δ04 – Σ1: Αναβάθμιση και διασφάλιση κατάλληλων αλιευτικών υποδομών (Διατομεακή: Τμήμα Δημοσίων Έργων – 

Συντονιστής ΤΑΘΕ) 

Δ05 – Σ1: Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου για τήρηση των κανόνων της ΚΑλΠ 

Δ06 – Σ2: Διαχείριση και Έλεγχος του Τομέα Υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου 

ΔΟ7 – Σ2: Ανάπτυξη του Τομέα Υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου 

Δ08 – Σ2: Λειτουργία, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των ερευνητικών σταθμών/κέντρων υδατοκαλλιέργειας 

Δ09- Σ2: Διαχείριση της Ερασιτεχνικής Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων 

Δ10 – Σ3: Μελέτες και παρακολούθηση των θαλάσσιων υδάτων μέχρι την ΑΟΖ σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις 

Δ11 – Σ3: Διαχείριση και παρακολούθηση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) 

Δ12 – Σ3: Δημιουργία και ανάπτυξη θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με τεχνητούς υφάλους 

Δ13 – Σ3: Επιθεώρηση και καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρελαιοειδή (Ομάδες Καταπολέμησης) 

Δ14 – Σ3: Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των τοπικών ομάδων δράσης αλιείας (ΤΟΔΑ) 

Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 
Δ07 

Δ08 

Δ09 

Δ10 

Δ11 
Δ12 

Δ13 

Δ14 Δ00 

Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 Δ06 

Δ07 

Δ08 

Δ09 
Δ10 

Δ11 
Δ12 

Δ13 

Δ14 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 
Σ1: Αειφόρος διαχείριση αλιείας 
Σ2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Προώθηση της 

Υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής  

Σ3: Προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 

Σ4: Βελτίωση παράκτιων περιοχών με τοπική συμμετοχή 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 

Σ1 Σ2 

Σ3 

Σ4 

1 

2 

3 4 

5 
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ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ & ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜ AΛIEIAΣ & 

ΘAΛAΣΣIΩN EPEYN 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 
  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

2,831,049  

          

2,876,160  

          

2,970,750  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

1,381,422  

          

1,360,288  

          

1,381,151  

0

4 

Μεταβιβάσεις               

257,500  

             

257,500  

             

257,500  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια                    

140  

                   

140  

                  

140  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια                  

3,050  

                

3,050  

                

4,050  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή              

496,620  

             

485,020  

             

485,020  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

4,969,781  

          

4,982,158  

          

5,098,611  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

             

549,050  

             

334,775  

             

336,348  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-           

193,002  

-           

197,655  

-           

202,628  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

5,325,829  

          

5,119,277  

          

5,232,331  

 

 



  

185 

 

ΤΜΗΜΑ AΛIEIAΣ & ΘAΛAΣΣIΩN EPEYNΩΝ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΤΜ AΛIEIAΣ & ΘAΛAΣΣIΩN EPEYN 

  

Κατ

. Στόχος 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

Προϋπολο

γισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

5,325,829  

           

5,119,277  

           

5,232,331  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

3,187,097  

           

3,013,279  

           

3,104,470  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

549,050  

             

334,775  

             

336,348  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,594,062  

           

1,602,928  

           

1,623,791  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1,336,422  

           

1,345,288  

           

1,366,151  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

257,640  

             

257,640  

             

257,640  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

544,670  

             

503,070  

             

504,070  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

             

193,002  

             

197,655  

             

202,628  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

               

51,468  

               

52,875  

               

54,449  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

36,822  

               

37,296  

               

38,632  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

14,169  

               

15,406  

               

15,645  

O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

14,169  

               

15,406  

               

15,645  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                   

477  

                   

172  

                   

172  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

               

51,468  

               

52,875  

               

54,449  

Σ

1   ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

           

3,084,617  

           

3,014,709  

           

3,079,281  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

1,741,166  

           

1,669,170  

           

1,721,778  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

221,840  

             

128,754  

             

127,681  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

950,475  

             

964,610  

             

975,575  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

692,865  

             

707,000  

             

717,965  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

257,610  

             

257,610  

             

257,610  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

392,976  

             

380,929  

             

381,929  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

3,084,617  

           

3,014,709  

           

3,079,281  

Σ

2   

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

Της ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

Της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Της ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

           

1,170,632  

           

1,111,182  

           

1,134,638  

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

701,698  

             

661,851  

             

680,179  

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

171,848  

             

121,899  

             

124,076  

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

327,887  

             

330,638  

             

335,765  

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

327,871  

             

330,622  

             

335,749  

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

16  

                     

16  

                     

16  

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

141,047  

             

118,694  

             

118,694  

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

1,170,632  

           

1,111,182  

           

1,134,638  

Σ

3   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

             

968,324  

             

891,746  

             

914,136  

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

671,281  

             

610,697  

             

628,776  

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

148,111  

               

79,145  

               

79,786  

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

287,351  

             

277,935  

             

282,245  

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

287,348  

             

277,932  

             

282,242  

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                      

3  

                      

3  

                      

3  

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

9,692  

                 

3,115  

                 

3,115  

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

968,324  

             

891,746  

             

914,136  

Σ

4   

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ 

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

               

50,787  

               

48,765  

               

49,827  

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

36,130  

               

34,266  

               

35,105  

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                 

7,251  

                 

4,976  

                 

4,804  

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

               

14,180  

               

14,339  

               

14,561  

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

14,169  

               

14,328  

               

14,550  
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Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

11  

                     

11  

                     

11  

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                   

477  

                   

160  

                   

160  

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

               

50,787  

               

48,765  

               

49,827  

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

             

193,002  

             

197,655  

             

202,628  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

193,002  

             

197,655  

             

202,628  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  

 

        

U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η πλειοψηφία των επιστημόνων σήμερα συμφωνεί για την αυξανόμενη επίδραση της οικονομίας και 

της κοινωνίας στο κλίμα της γης από δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, η 

αποψίλωση τροπικών δασών και η κτηνοτροφία.  Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των ανθρωπίνων 

δραστηριοτήτων στο κλίμα, η διεθνής κοινότητα συμφώνησε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής 

για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο το 1992 τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 

την Κλιματική Αλλαγή.  Η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση το 1997.  Στόχος της Σύμβασης είναι η 

σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδα 

τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Το 1997 υιοθετήθηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο όριζε νομικά δεσμευτικές οριακές τιμές 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008-2012.  Η Κύπρος έχει επικυρώσει το 

Πρωτόκολλο του Κιότο ως κράτος χωρίς υποχρεώσεις για μείωση ή περιορισμό των εκπομπών.  Το 

2012, στη Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα του Κατάρ, 

συμφωνήθηκε η δεύτερη δεσμευτική περίοδος του Πρωτοκόλλου (2013-2020).  Στο πλαίσιο των 

δεσμεύσεων της ΕΕ (μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020 σε 

σχέση με το 1990), ανέλαβε και η Κυπριακή Δημοκρατία τους επιμέρους εθνικούς στόχους για 

μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2005 από τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, τσιμέντου και κεραμικών, και κατά 5% στους άλλους τομείς 

όπως γεωργία, μεταφορές, απόβλητα κ.τ.λ., σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005. 

Θέλοντας να προετοιμαστούν για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την περίοδο μετά το 2020, οι 

ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν τον Οκτώβριο του 2014 τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου έως το 2030 τουλάχιστον κατά 40% σε σύγκριση με το 1990.  Αυτό για την Κύπρο 

αντιστοιχεί σε μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% μέχρι το 2030 σε σχέση με 

το 2005 από τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, τσιμέντου και κεραμικών, και κατά 22% 

στους άλλους τομείς όπως γεωργία, μεταφορές, απόβλητα κ.τ.λ., σε σύγκριση με τα επίπεδα του 

2005. 

Το επιστέγασμα των συλλογικών προσπαθειών που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια για τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συνεπώς την ουσιαστική αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής από την παγκόσμια κοινότητα, αποτελεί η ιστορική Συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Παρίσι 

τοv Δεκέμβριο του 2015, κατά την 21η Σύνοδο των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων 

Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.  Η Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016.  

Η Κύπρος ολοκλήρωσε τη διαδικασία επικύρωσης της Συμφωνίας του Παρισιού στις 4 Ιανουαρίου 

2017. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκθέσεις απογραφής εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι 

συνολικές εκπομπές της Κύπρου αυξήθηκαν κατά 52% κατά την περίοδο 1990-2012, ενώ από το 2008 

παρατηρείται μία μείωση κατά μέσο όρο 3% ετησίως.  

Επιπρόσθετα, οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος γίνονται όλο και περισσότερο αισθητές τόσο 

στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.  Αυτές αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για την Κύπρο, 

αφού οι κλιματικές αλλαγές είναι ήδη εμφανείς καθώς κατά τα τελευταία 100 χρόνια παρατηρείται 

αύξηση στη μέση θερμοκρασία και μείωση στη μέση ετήσια βροχόπτωση.  Οι επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής όχι μόνο θα παραμείνουν, αλλά και θα αυξηθούν κατά τις επόμενες δεκαετίες. 

Εν όψει των πιο πάνω, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να αναπτύξει την οικονομία 

της με τρόπο που να περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα 

κατάλληλα μέτρα και δράσεις για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Δεδομένου ότι ένα 

ουσιαστικό μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Κύπρου προέρχεται από τα 

φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, τονίζεται η ανάγκη για πλήρη και ορθή εφαρμογή του θεσμικού 

νομικού πλαισίου για περιορισμό ή / και ανάκτησή τους. 

Τέλος, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα θέμα οριζόντιο που απαιτεί τη συμμετοχή και 

δραστηριοποίηση σχεδόν όλων των Υπουργείων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εργασίας, Ευημερίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των Τοπικών Αρχών.  Ως εκ τούτου, ο ρόλος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος ως εθνικός συντονιστής αναβαθμίζεται και ενδυναμώνεται.  Επιπρόσθετα, 

σημαντικός παράγοντας στην όλη προσπάθεια είναι η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συστήματος επιθεωρήσεων.   

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποτελεί το βασικό 

εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών βιομηχανικών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο.  Για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το ΣΕΔΕ, απαιτείται η αδειοδότηση, 

ο έλεγχος και η παρακολούθηση των σταθερών εγκαταστάσεων και αερομεταφορών που 

συμμετέχουν στο Σύστημα, η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 

Θερμοκηπίου και η δημοπράτηση Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου. 

Για τους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ, τα κράτη μέλη ανέλαβαν εθνικούς στόχους 

μείωσης των εκπομπών τους.  Για την επίτευξη του εθνικού στόχου της Κύπρου για μείωση κατά 5% 

μέχρι το 2020 σε σχέση με το 2005, απαιτείται η ετοιμασία στρατηγικού σχεδίου για μείωση των 
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εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Απόφασης (Αρ. 

406/2009/ΕΚ), το οποίο και εκπονήθηκε. 

Για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αξιοποιούνται τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία, όπως η δυνατότητα σύναψης διακρατικών συμφωνιών 

για εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, η διερεύνηση της δυνατότητας 

χαρακτηρισμού της γεωλογίας της Κύπρου όσον αφορά την καταλληλότητά της για εφαρμογή της 

τεχνολογίας για γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα και η χρηματοδότηση έργων 

από το πρόγραμμα NER300, καθώς και η διάθεση τουλάχιστον του 50% των εσόδων από τη 

δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συγκεκριμένες δράσεις που 

αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προϋποθέτει τη δημιουργία και εφαρμογή εθνικής 

στρατηγικής και κατάλληλων σχεδίων δράσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ενσωμάτωση 

των μέτρων προσαρμογής σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές (υγεία, υδάτινοι πόροι, γεωργία, 

αλιεία, δάση, βιοποικιλότητα, εδάφη, τουρισμός, ακτές, ενέργεια και υποδομές) και την εκ των 

προτέρων αξιολόγηση του κινδύνου από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  Η αξιολόγηση του 

κινδύνου έχει εκπονηθεί και η εθνική στρατηγική έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται εντός του 2017 

να υποβληθεί από την αρμόδια αρχή σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Για την προώθηση και υλοποίηση των σχεδίων δράσης και μέτρων προσαρμογής αξιοποιούνται 

μεταξύ άλλων τα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία που προσφέρονται από την ΕΕ, όπως 

για παράδειγμα το πρόγραμμα LIFE και το πρόγραμμα NER 300, το Ταμείο Συνοχής καθώς και η 

διάθεση τουλάχιστον του 50% των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου σε συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από το διεθνές και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο περιλαμβάνουν την 

υποβολή εκθέσεων απογραφής εκπομπών, προβλέψεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

εκθέσεις για τη χρηματοδότηση, τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται για προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Επιπλέον, στο πλαίσιο της 

Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, απαιτείται η ετοιμασία εθνικής 

έκθεσης και έκθεσης διετίας.  Η συμμετοχή στις διεθνείς διασκέψεις και στις προπαρασκευαστικές 

συναντήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία είναι αναγκαία για τη 

διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων και στόχων, επιφέρει επιπρόσθετες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις. 
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Η ρύθμιση και παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου απαιτεί την εφαρμογή 

χρηματοδοτικών σχεδίων για την απόσυρση και καταστροφή απαγορευμένων ψυκτικών ουσιών, 

αλλά και τη δημιουργία σχεδίων ανάκτησης και καταστροφής των αερίων σύμφωνα με τη σχετική 

νομοθεσία, τα οποία να παρέχουν τα απαραίτητα κίνητρα προς τους χειριστές εξοπλισμού. 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ      

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η λειτουργία βιομηχανικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του 

περιβάλλοντος.  Ο έλεγχος της ρύπανσης των νερών και του εδάφους και η κατάλληλη διαχείριση 

των αποβλήτων αποτελούν δύο από τις βασικές προτεραιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος.  Η 

υλοποίηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του συστήματος αδειοδότησης και επιθεωρήσεων.  Όλες οι 

εγκαταστάσεις που δυνητικά ρυπαίνουν (περίπου 800) καθώς και όλοι οι φορείς διαχείρισης 

αποβλήτων (περίπου 400), πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια.  Στο παρόν στάδιο, μόνο οι μισές από 

αυτές έχουν αδειοδοτηθεί.  Χορηγούνται τρεις κατηγορίες αδειών: (α) Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, 

(β) Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων και (γ) Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών.  Για την εξέταση των πιο 

πάνω υπάρχουν τρεις θεσμοθετημένες επιτροπές, αποτελούμενες από εκπροσώπους των αρμόδιων 

Υπουργείων, άλλων οργανισμών και ΜΚΟ.  Η διαχείριση της μη-συμμόρφωσης γίνεται μέσω 

τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων και η συνεπαγόμενη ανάγκη σε ανθρώπινους πόρους οδήγησε 

στην αγορά υπηρεσιών από το 2012 μέχρι σήμερα.  Η υλοποίηση των υποχρεώσεων απαιτεί 

συντονισμό με όλα τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου (Τμήμα Γεωργίας, Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, Υπηρεσία 

Μεταλλείων, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) και άλλα Υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού).  Για την εφαρμογή του περί Αποβλήτων Νόμου, η 

αρμοδιότητα έχει διαβιβαστεί πλήρως στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.  Για την εφαρμογή του περί 

Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμου, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

είναι συναρμόδιο. 

Η προστασία του φυσικού κεφαλαίου της Κύπρου αποτελεί επίσης προτεραιότητα του Τμήματος 

Περιβάλλοντος.  Οι προσπάθειες εστιάζονται ιδιαίτερα στην προστασία των περιοχών του Δικτύου 

NATURA 2000, για το οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η συντονιστική αρχή, έχοντας ταυτόχρονα 

την άμεση εκτελεστική και διαχειριστική ευθύνη για τις περιοχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με την 

Οδηγία για τους Οικότοπους, εκτός δασικών περιοχών.  Το Δίκτυο ΝΑTURA 2000 αποτελείται από 40 

Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ - ζώνες προστασίας ειδών και οικοτόπων πλην των πουλιών) και 

από 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ - ζώνες προστασίας πουλιών), που μαζί αποτελούν το 29% 

της συνολικής έκτασης της Κύπρου που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Τα 

διαχειριστικά σχέδια για τους ΤΚΣ έχουν εκπονηθεί και τα σχετικά μέτρα προστασίας αρχίζουν 

προσεχώς να υλοποιούνται, ενώ το δίκτυο παρακολούθησης και επόπτευσης των περιοχών δεν έχει 
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τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.  Για συμβουλευτικούς σκοπούς έχει ιδρυθεί Επιστημονική Επιτροπή, ενώ 

στη διαχείριση του Δικτύου εμπλέκονται άλλες τρεις διαχειριστικές αρχές, και συγκεκριμένα η 

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας για τις ΖΕΠ, το Τμήμα Δασών για τους ΤΚΣ εντός δασικών περιοχών και 

το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τους θαλάσσιους ΤΚΣ.  Οι ανάγκες που προκύπτουν 

από τον συντονισμό των αρμόδιων τμημάτων για τη διαχείριση των περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένων της εκτίμησης των επιπτώσεων από έργα που δεν συνδέονται με τη 

διαχείρισή τους (Δέουσα Εκτίμηση των Επιπτώσεων) και τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής, 

είναι ιδιαίτερα αυξημένες.  Επίσης, σημαντική είναι η ανάγκη ενημέρωσης του κοινού και 

ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων κοινοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοχή των αναγκών 

προστασίας του δικτύου, ιδιαίτερα ιδιωτικών περιοχών. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία για προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος είναι η 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από προτεινόμενα σχέδια, προγράμματα και έργα και 

η αποφυγή ή μείωση τους μέσω κατάλληλων μέτρων και δράσεων μετριασμού.  Το σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται σε εφαρμογή για περισσότερο από 10 χρόνια και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος ως η  Περιβαλλοντική Αρχή έχει την ευθύνη να αξιολογεί τις επιπτώσεις και να 

εκδίδει περιβαλλοντικές γνωματεύσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

πολεοδομικών και άλλων αδειών.  Η διαδικασία αξιολόγησης είναι πολύπλευρη και απαιτεί 

συντονισμό, τόσο εντός του Τμήματος όσο και με άλλα Τμήματα και Υπουργεία, έτσι ώστε να 

ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι, οι απόψεις και οι πτυχές της προτεινόμενης ανάπτυξης.  Η 

διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει αξιολόγηση από θεσμοθετημένη Επιτροπή, η οποία 

λειτουργεί ως σύμβουλος του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.  Εκτός από τα έργα, 

προγράμματα και σχέδια που εμπίπτουν στις εν λόγω νομοθεσίες, το Τμήμα Περιβάλλοντος 

συμβουλεύει άλλες κρατικές αρχές για αναπτυξιακές δραστηριότητες που πιθανόν να έχουν 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο και εισηγείται όρους και μέτρα για μείωση των επιπτώσεων.  Οι ανάγκες 

συντονισμού για τη διαδικασία αξιολόγησης, η λειτουργία της Επιτροπής και η ανάγκη διασφάλισης 

ότι οι αιτήσεις περιλαμβάνουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση, απαιτούν την ύπαρξη ομάδας με 

λειτουργούς με εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίοι αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για τις πιο 

πάνω διαδικασίες. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από διάφορες 

δραστηριότητες και η διαχείριση των αποβλήτων, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω ενός 

καθετοποιημένου νομικού και ρυθμιστικού πακέτου.  Συγκεκριμένα, τα θέματα ελέγχου της 

ρύπανσης των νερών και του εδάφους ρυθμίζονται μέσω των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

Νόμων, όπως και από τον περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο ο οποίος αφορά τις πιο δυνητικά 

ρυπογόνες εγκαταστάσεις, που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, 

την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων 
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Τεχνικών.  Η διαχείριση αποβλήτων διέπεται από τον περί Αποβλήτων Νόμο, ώστε να διασφαλίζεται 

η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.  Τα απόβλητα από την εξορυκτική βιομηχανία 

ρυθμίζονται από τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο. 

Με βάση το νομοθετικό αυτό πλαίσιο αδειοδοτούνται οι βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες 

δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων.  Συγκεκριμένα, υπάρχουν 

τρία (3) είδη αδειών που χορηγούνται: (α) Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων, (β) Άδεια Διαχείρισης 

Αποβλήτων και (γ) Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών. 

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου για 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή, μείωση του διοικητικού φόρτου και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση 

των οικονομικών φορέων και επιχειρήσεων όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας διενεργούνται διάφοροι 

έλεγχοι και επιθεωρήσεις στους φορείς εκμετάλλευσης, φορείς διαχείρισης και παραγωγούς 

αποβλήτων για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας και προώθησης της αρχής «ο 

ρυπαίνων πληρώνει».  Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις για σκοπούς ελέγχου 

τήρησης των όρων των Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων, των Αδειών Διαχείρισης Αποβλήτων και των 

Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.  Στα πλαίσια εφαρμογής της 

νομοθεσίας γίνονται έλεγχοι σε παραγωγούς ή κατόχους αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που 

λειτουργούν χωρίς άδειες.  Σημαντικό μέρος των ελέγχων είναι η διερεύνηση μεγάλου αριθμού 

παραπόνων και καταγγελιών, καθώς και η παρακολούθηση των απορρίψεων από σταθμούς 

επεξεργασίας αποβλήτων.  Επίσης, πραγματοποιούνται έλεγχοι των εξαγωγών και εισαγωγών 

αποβλήτων σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και την Αρχή Λιμένων, 

καθώς και έλεγχοι που αφορούν τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης.  Μετά από 

κάθε επιθεώρηση ετοιμάζεται σχετική έκθεση.  Σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων στη 

νομοθεσία, αποστέλλονται επιστολές συμμόρφωσης.  Επιπρόσθετα μπορεί να επιβληθεί εξώδικη 

ρύθμιση ή να σταλεί έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα για ποινική δίωξη. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της βελτίωσης συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, γίνεται 

καθορισμός προστατευόμενων περιοχών και ετοιμασία σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων 

δράσης, όπως απαιτείται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Διεθνείς Συμβάσεις.  

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της ρύπανσης και τη διαχείριση των αποβλήτων απαιτούνται 

σημαντικοί οικονομικοί πόροι και κατάλληλα καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.  Μέρος 

των απαραίτητων οικονομικών πόρων αντλείται από κοινοτικά κονδύλια, μέσω του Προγράμματος 

LIFE. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΤΗΣ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι η εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους μέσα από την 

προστασία και διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000, περιλαμβανομένης της χαρτογράφησης των 

ειδών και οικοτόπων, της ετοιμασίας διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές του δικτύου,  της 

παρακολούθησης και επόπτευσης των καθορισμένων περιοχών και της εφαρμογής δράσεων 

προστασίας.  Άλλες σημαντικές δράσεις εκτός του Δικτύου Natura περιλαμβάνουν μέτρα για τη 

διακίνηση ειδών και γενετικών πόρων, τη μείωση ή απάλειψη εισβλητικών ειδών και τον έλεγχο της 

εισαγωγής στην αγορά Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. 

Στόχο της δραστηριότητας αυτής, αποτελεί επίσης η ετοιμασία και εφαρμογή μιας ευρύτερης 

στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, η διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και η 

αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων μέσω της προώθησης πράσινων υποδομών. 

Η προστασία και διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους.  Ως εκ τούτου, μέρος των απαιτούμενων οικονομικών πόρων αντλείται από 

κοινοτικά κονδύλια όπως είναι το πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΑ / 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η δραστηριότητα καλύπτει τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

για νέα σχέδια και έργα, που περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιμέρους περιβαλλοντικών πτυχών, 

συντονισμό και συνεργασία με άλλα Τμήματα κ.τ.λ.  Για τις παράκτιες περιοχές προωθείται η 

ετοιμασία στρατηγικής για ολοκληρωμένη διαχείριση και ο καθορισμός  χερσαίου χώρου παράκτιας 

ζώνης.  Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο ετοιμάζονται στρατηγικοί χάρτες θορύβου και 

προωθούνται σχέδια δράσης για δρόμους, αεροδρόμια και βιομηχανικές περιοχές για την προστασία 

των πολιτών από τον θόρυβο. 

Ετοιμάζεται νέα νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα δώσει τα 

απαραίτητα εργαλεία για πιο αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή (διάταγμα για περιεχόμενα 

μελετών, διάταγμα για προσόντα μελετητών, υποχρεωτική παρακολούθηση).  

Επιπρόσθετα, θα διαμορφωθεί κατάλληλα το θεσμικό πλαίσιο, ειδικότερα για τα θέματα της 

διαχείρισης των περιβαλλοντικών πτυχών που αφορούν την αδειοδότηση στον τομέα διαχείρισης 

επιπτώσεων από εξόρυξη υδρογονανθράκων. 

Μέρος των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων αντλείται 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (τεχνική βοήθεια Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας).  
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ΣΤΟΧΟΣ 3: ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σημαντική πρόκληση αποτελεί η ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης για βελτίωση της ευημερίας και 

εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος 

και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων.  Για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή, 

απαιτείται ο αναδιάρθρωση των οικονομικών τομέων στη βάση ενός πλαισίου πολιτικής που να 

προωθεί την καινοτομία, την αποδοτικότητα και την αλλαγή και να δημιουργεί οικονομικές 

ευκαιρίες μέσω του επανασχεδιασμού προϊόντων, της βιώσιμης διαχείρισης και χρήσης πόρων και 

της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης και υποκατάστασης υλικών.  Μια από τις βασικές 

προτεραιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η αποδέσμευση της οικονομικής ανάπτυξης από 

τη χρήση πόρων και τον επηρεασμό του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια πράσινη, 

ανταγωνιστική οικονομία, με αποδοτική χρήση πόρων και χαμηλές εκπομπές άνθρακα.   

Επιπρόσθετα, η ώθηση της κυκλικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί τη δημιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών και την προώθηση κινήτρων για τις επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες και το ευρύ 

κοινό, για αύξηση της αποδοτικότητας με τη  χρήση των  αποβλήτων ως πόρων, προώθηση της 

προσέγγισης του κύκλου ζωής των προϊόντων, μείωση των αποβλήτων και αλλαγή των 

καταναλωτικών προτύπων.  Οι δράσεις περιλαμβάνουν την προώθηση εθελοντικών συστημάτων 

αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής μέσω της εφαρμογής του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος 

ECOLABEL και του ευρωπαϊκού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, όπως και του 

σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις GPP, που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, την κατασκευή και χρήση 

προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχει διαμορφωθεί και η νέα πολιτική του κράτους για τη 

διαχείριση των αποβλήτων.  Ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα των δημοτικών 

αποβλήτων, τα οποία αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο ρεύμα αποβλήτων στην Κύπρο, δεν 

χαρακτηρίζεται μέχρι τώρα από ολοκληρωμένη και συγκροτημένη αντιμετώπιση, παρόλο που γενικά 

εφαρμόζεται το περιεχόμενο της πολιτικής και του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και για αρκετά ρεύματα 

αποβλήτων έχει δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή (δίκτυο αδειοδοτημένων συλλεκτών και 

επεξεργαστών αποβλήτων).  Για συγκεκριμένους τύπους αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των 

απόβλητων συσκευασιών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μπαταριών 

και ελαστικών, έχει εφαρμοστεί η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, τόσο νομοθετικά όσο και με 

τη λειτουργία ατομικών και συλλογικών συστημάτων.  Παρόλα αυτά, λόγω της έλλειψης μιας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης, λιγότερο από το 20% των δημοτικών αποβλήτων προωθείται για 

ανακύκλωση, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται για ταφή.  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος 

διαθέτει μια από τις υψηλότερες κατά κεφαλή παραγωγή δημοτικών αποβλήτων στην Ευρώπη, 

τονίζεται η ανάγκη για αναπροσαρμογή της πολιτικής με στόχο τη μείωση του συνολικού αντίκτυπου 

της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. 
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Στα πλαίσια αυτά αλλά και βάσει ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, έχουν ετοιμαστεί και εγκριθεί το 

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών 

Αποβλήτων.  Το Πρόγραμμα Πρόληψης περιλαμβάνει δέσμη μέτρων που εστιάζονται στη μείωση της 

παραγωγής αποβλήτων σε ορισμένα ρεύματα (τροφικά απόβλητα, χαρτί, πλαστικό, ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ρουχισμό και απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων) και των αρνητικών 

επιπτώσεων στο ρεύμα των επικίνδυνων αποβλήτων από τον οικιακό τομέα.  Απώτερος σκοπός είναι 

η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή αποβλήτων και η μείωση της κατά 

κεφαλή παραγωγής δημοτικών αποβλήτων στην Κύπρο.  Αντίστοιχα, το Σχέδιο Διαχείρισης καθορίζει 

τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, θέτει εθνικούς 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για τη χωριστή διαλογή στην πηγή και θεσπίζει μέτρα προς 

επίτευξή τους.  Βασικός σκοπός είναι η διαχείριση των αποβλήτων να αποτελεί μέρος μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης, μέσα από την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων.  

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης διαχείρισης αποβλήτων έχουν επίσης εκπονηθεί και 

εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης Ελαίων και Υγρών Καυσίμων, το Σχέδιο Διαχείρισης Ελαστικών και το 

Σχέδιο Διαχείρισης Λοιπών Αποβλήτων.  Τα τρία (3) αυτά σχέδια διαχείρισης θέτουν τις βασικές 

αρχές που θα διέπουν τη διαχείριση των αντίστοιχων ρευμάτων αποβλήτων, καθορίζοντας τα μέτρα 

και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΟΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η προώθηση της πράσινης οικονομίας επιτυγχάνεται μέσω της συμβολής του Τμήματος 

Περιβάλλοντος στην ετοιμασία και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πράσινη 

Οικονομία και των προνοιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κυκλική Οικονομία. 

Η εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Διαχείριση Αποβλήτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, θα 

επιτευχθεί μέσω της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου, της ενίσχυσης των τοπικών αρχών, της 

βελτίωσης της υποδομής, της παροχής κινήτρων, της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού και της πλήρους αξιοποίησης των μηχανισμών για ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού και εκπαίδευση των εμπλεκομένων. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών 

Αποβλήτων προωθούν σειρά νομοθετικών μέτρων για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων, την 

εφαρμογή δράσεων πρόληψης και συστημάτων προώθησης χωριστής συλλογής σε συνεργασία με 

τις τοπικές αρχές, τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών με επιχειρήσεις για εφαρμογή προγραμμάτων 

πρόληψης και την καθιέρωση σχεδίου χορηγιών για στήριξη της βελτίωσης των υποδομών 

διαχείρισης αποβλήτων και των βιομηχανιών που δύνανται να χρησιμοποιήσουν ανακυκλώσιμα 

υλικά στον παραγωγικό τους κύκλο.  Η υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων αποτελεί μια από τις 



  

199 

 

πρωταρχικές προτεραιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος, εν όψει των στενών 

χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν για συμμόρφωση με τις σχετικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 

Τα Σχέδια Διαχείρισης «Ελαίων και Υγρών Καυσίμων», «Ελαστικών» και «Λοιπών Αποβλήτων» 

προωθούν μέτρα, τα οποία αποτελούν κυρίως νομοθετικές ρυθμίσεις και άλλες δράσεις για την  

καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση της ορθής και, σύμφωνα με την ιεραρχία, διαχείρισης 

αποβλήτων. 

 Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων, το Τμήμα αντλεί 

οικονομικούς πόρους από κοινοτικά κονδύλια, συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα.  Συγκεκριμένα, το Τμήμα συμμετέχει σε αρκετά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράμματα, όπως LIFE, INTERREG κ.τ.λ.  Επιπρόσθετα, αντλούνται σημαντικοί οικονομικοί πόροι 

από το Ταμείο Συνοχής και από την τεχνική βοήθεια του Ταμείου Συνοχής.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (EMAS, ECOLABEL, ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 

Μέσω μιας σειράς μέτρων και εκστρατειών, το Τμήμα Περιβάλλοντος προωθεί ενεργά την ευρύτερη 

εφαρμογή του EMAS για την περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων και άλλων τομέων παροχής 

υπηρεσιών και του ECOLABEL για προϊόντα, όπως και των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για 

ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις και στην αγορά πράσινων 

προϊόντων και υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Στόχος (Σ) 
/Δραστηριότητα (Δ) 

Δείκτης 
Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτελέσματα 
Δείκτη 

Περιγραφή 

Σ1:  

Μετριασμός και 
Προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

ΔΕ1: Ρυθμός 
αλλαγής (%) της 
έντασης 
άνθρακα της 
οικονομίας 
(τόνοι CO2/ εκ. 
ευρώ). 

 Η ένταση άνθρακα της οικονομίας είναι η μέτρηση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα 
οικονομικής εκροής. Έτσι, ο αριθμητής είναι η 
ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
από τις  σταθερές εγκαταστάσεις, την αεροπλοΐα, τις 
μεταφορές και τη χρήση γης. Ο παρονομαστής είναι 
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου. Η 
αλλαγή θα εκφράζεται, χρησιμοποιώντας το έτος 
2005 σαν σημείο αναφοράς σε σύγκριση με το τρέχον 
έτος υπολογισμού. Οπότε ο ΚΔΑ θα υπολογίζεται ως 
ποσοστό των ακόλουθων στοιχείων: 

 Αριθμητής: Ένταση άνθρακα της οικονομίας του 
τρέχοντος έτους υπολογισμού μείον την ένταση 
άνθρακα της οικονομίας του έτους 2005 

 Παρονομαστής: Ένταση άνθρακα της οικονομίας 
του έτους 2005 

Οι ανθρακούχες εκπομπές εκφράζονται σε τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα (tCO2), ενώ η οικονομική 
εκροή εκφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ.  

ΔΕ2: Μερίδιο 
των δράσεων 
προσαρμογής 
στην Κύπρο σε 
σχέση με τον 
μέσο όρο 
μεριδίου των 
δράσεων 
προσαρμογής 
που 
λαμβάνονται 
σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο. 

 Το μερίδιο των δράσεων προσαρμογής σε σχέση με 
το μέσο όρο μεριδίου των δράσεων σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο θα υπολογίζεται σαν ποσοστό (%) των 
ακόλουθων στοιχείων: 

 Αριθμητής: Δημόσια δαπάνη για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή. 

 Παρονομαστής: Μέσος όρος δαπάνης σε 
Ευρωπαϊκό Επίπεδο για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. 

Δ01: 

Μείωση της 
εκπομπής αερίων 
του θερμοκηπίου 

ΔΑ01: Επίπεδο 
εφαρμογής 
πολιτικών και 
μέτρων για τον 
μετριασμό. 

 

 Το επίπεδο εφαρμογής πολιτικών και μέτρων για το 
μετριασμό θα υπολογίζεται σαν ποσοστό των 
ακόλουθων στοιχείων: 

 Αριθμητής: Ο αριθμός των δράσεων που έχουν 
ληφθεί για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. 

 Παρονομαστής: Ο συνολικός αριθμός πολιτικών 
και μέτρων που έχουν καθοριστεί για το 
μετριασμό. 

Δ02: 

Προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. 

ΔΑ02: Επίπεδο 
εφαρμογής του 
Στρατηγικού 

 Το επίπεδο εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου για 
την Προσαρμογή θα υπολογίζεται ως ποσοστό των 
ακόλουθων στοιχείων: 
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Σχεδίου για την 
Προσαρμογή 

 Αριθμητής: Αριθμός των δράσεων που έχουν 
υλοποιηθεί για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.  

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός δράσεων που 

συμπεριλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για 

την Προσαρμογή. 

Δ03: 

Εφαρμογή διεθνών 
και ευρωπαϊκών 
δεσμεύσεων για την 
κλιματική αλλαγή, 
την προστασία της 
στοιβάδας του 
όζοντος και τη 
ρύθμιση και 
παρακολούθηση των 
φθοριούχων αερίων 
του θερμοκηπίου. 

ΔΑ03: Αριθμός 
των 
παραβάσεων 
και των μη 
συμμορφώσεων 
με τους 
κανονισμούς 
της ΕΕ. 

 

 Ο αριθμός των παραβάσεων και των μη 
συμμορφώσεων είναι το άθροισμα των 
διερευνητικών επιστολών (EU-PILOTS), των 
προειδοποιητικών επιστολών, των επιστολών 
αιτιολογημένης γνώμης και των υποθέσεων που 
παραπέμπονται για εξέταση στο δικαστήριο, που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την προστασία 
της στοιβάδας του όζοντος και τη ρύθμιση και 
παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου. 
 

Σ2: 

Προστασία του 
περιβάλλοντος. 

ΔΕ1:  Αριθμός 
των σημαντικών 
περιπτώσεων 
μη 
συμμόρφωσης 
με τη 
νομοθεσία που 
σχετίζεται με 
την προστασία 
του 
περιβάλλοντος. 

Αποτελέσματα 

για το 2016: 

Για τον έλεγχο της 
ρύπανσης: 110 

Για τον έλεγχο της ρύπανσης, οι σημαντικές 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ορίζονται ως οι 
περιπτώσεις όπου η μη συμμόρφωση με τη σχετική 
περιβαλλοντική νομοθεσία οδηγεί σε εξώδικα 
πρόστιμα και/ή δικαστικές υποθέσεις. 
Στην περίπτωση του δικτύου NATURA 2000, οι 
ενέργειες μη συμμόρφωσης ορίζονται ως οι 
παράνομες δραστηριότητες που παρατηρούνται στις 
συγκεκριμένες περιοχές. 
Στην περίπτωση των περιβαλλοντικών μελετών 
EIA/SEA, οι όροι καθορίζονται στην περιβαλλοντική 
γνωμάτευση/άδεια. Ο δείκτης ΚΔΑ θα είναι ο 
αριθμός των μη συμμορφώσεων με τους 
«σημαντικούς» όρους. 

Ο δείκτης αυτός θα υπολογίζεται ως το άθροισμα 
των τριών προαναφερόμενων στοιχείων. 

ΔΕ2: Κατάσταση 
διατήρησης 
προστατευόμεν
ων περιοχών - 
ποσοστό (%) 
των οικοτόπων 
και των ειδών 
που 
περιλαμβάνοντ
αι στα 
Παραρτήματα Ι 
&ΙΙ αντίστοιχα, 
της Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ, σε 
επιθυμητή 
κατάσταση 

 Η κατάσταση διατήρησης των φυσικών οικοτόπων 
μπορεί να οριστεί σύμφωνα με την Οδηγία για τους 
Οικοτόπους, ως ο αριθμός των 
παραγόντων/επιρροών που δρουν στο φυσικό 
οικότοπο και στα τυπικά του είδη, που μπορούν να 
επηρεάσουν την μακροπρόθεσμη φυσική του 
κατανομή, δομή και τις λειτουργίες, όπως επίσης και 
την μακροπρόθεσμη επιβίωση των τυπικών του 
ειδών εντός των περιοχών κατανομής του. 
Αντίστοιχα, η κατάσταση διατήρησης των ειδών είναι 
ο αριθμός των παραγόντων/επιρροών που δρουν 
πάνω στα είδη, που μπορεί να επηρεάσουν την 
μακροπρόθεσμη κατανομή και αφθονία των 
πληθυσμών τους μέσα στις περιοχές ύπαρξής τους. 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται διαιρώντας: 

 Αριθμητής: Αριθμός των Οικοτόπων/ Ειδών που 
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διατήρησης. απαντώνται σε περιοχές του δικτύου NATURA 
2000 σε Επιθυμητή Κατάσταση Διατήρησης (ΕΚΔ). 
Οικότοποι (Παράρτημα Ι, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) σε 
ΕΚΔ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1.(ε) της Οδηγίας. 
Είδη (Παράρτημα ΙΙ, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) σε ΕΚΔ, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1.(θ) της Οδηγίας. 

 Παρονομαστής: Συνολικός αριθμός Οικοτόπων 
(Παράρτημα Ι) / Ειδών (Παράρτημα ΙΙ) που 
απαντώνται εντός NATURA 2000, ανεξαρτήτως 
κατάστασης. 

Δ01: 

Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση για την 
πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης και τη 
διαχείριση 
αποβλήτων. 

ΔΑ01: Μέσος 
χρόνος για την 
έκδοση αδειών. 

 Ο μέσος χρόνος για έκδοση αδειών είναι το 
άθροισμα του χρόνου που δαπανείται για την 
αξιολόγηση και έκδοση της κάθε άδειας, 
διαιρούμενο από τον αριθμό των αδειών που 
εκδίδονται σε ένα δεδομένο χρόνο. 

Δ02: 

Επιθεωρήσεις/ 
Έλεγχοι για την 
εφαρμογή της 
νομοθεσίας σε σχέση 
με τον έλεγχο της 
ρύπανσης και τη 
διαχείριση 
αποβλήτων.  

ΔΑ02: Ποσοστό 
(%) των 
απαιτούμενων 
επιτόπιων 
επιθεωρήσεων 
που έχουν 
διεξαχθεί. 

Αποτελέσματα 

για το 2016: 

2443/3210= 
76,11% 

Ο δείκτης υπολογίζεται σαν % των ακόλουθων 
στοιχείων: 

 Αριθμητής: Αριθμός των επιτόπιων επιθεωρήσεων 

 Παρονομαστής: Απαιτούμενος αριθμός των 
επιτόπιων επιθεωρήσεων που πηγάζουν από 
νομικές υποχρεώσεις και τους συναφείς 
κινδύνους για το περιβάλλον 

Δ03: 

Διαχείριση ειδών 
και οικοτόπων με 
στόχο την 
ανάσχεση ρυθμού 
της υποβάθμισης 
της κατάστασης 
διατήρησης. 

ΔΑ03: Ρυθμός 
απορρόφησης 
των κεφαλαίων 
που διατίθενται 
για το Δίκτυο 
Natura 2000. 

 

 Ετήσιος ρυθμός απορρόφησης κεφαλαίων από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και συγκεκριμένα από το 
Πρόγραμμα για τη Διαχείριση του δικτύου NATURA 
2000. 

 

Δ04: 

Αξιολόγηση των 
επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από 
σχέδια / 
προγράμματα/ έργα 
και άλλες δράσεις 

ΔΑ04: Μέσος 
χρόνος για τη 
συμπλήρωση 
μιας Εκτίμησης 
Επιπτώσεων 
στο Περιβάλλον 
/ Στρατηγικής 
Περιβαλλοντική
ς Εκτίμησης 
(ΕΙΑ/SEA). 

 Ο πραγματικός χρόνος που δαπανάται για την 
αξιολόγηση μιας αίτησης EIA/SEA, ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει τις συνεδριάσεις της επιτροπής, τις 
διαβουλεύσεις, την αξιολόγηση και την ετοιμασία 
των εκθέσεων. 

 

Σ3: 

Αποδοτική χρήση 
πόρων. 

ΔΕ1:  Ποσοστό 
(%) της 
συνολικής 
ποσότητας 
δημοτικών 

 Ο δείκτης αυτός θα υπολογίζεται σαν ποσοστό των 
ακόλουθων στοιχείων: 

 Αριθμητής: Συνολικό βάρος δημοτικών 
αποβλήτων που ανακτήθηκε (τόνοι) 

 Παρονομαστής: Συνολικό βάρος δημοτικών 
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αποβλήτων που 
ανακτήθηκε. 

αποβλήτων που παράχθηκε (τόνοι). 

 

ΔΕ2: Αριθμός 
εταιρειών που 
έχουν 
υιοθετήσει το 
EMAS και 
αριθμός 
προϊόντων για 
τα οποία έχει 
υιοθετηθεί το 
ECOLABEL. 

Αποτελέσματα 

για το 2016: 

 9 εταιρείες 
υιοθέτησαν το 
EMAS. 

 Το ECOLABEL 
απονεμήθηκε 
σε 18 προϊόντα. 

Είναι ο ακριβής αριθμός εταιρειών και/ή προϊόντων 
που έχουν αιτηθεί και τους έχει απονεμηθεί το EMAS 
ή το ECOLABEL από το Τμήμα Περιβάλλοντος, κάθε 
χρόνο. 

Δ01: 

Αποδοτική 
διαχείριση των 
αποβλήτων, χρήση 
τους ως πόρος και 
δράσεις για τη 
μετάβαση σε μια 
πιο πράσινη και 
κυκλική οικονομία. 

ΔΑ01: Ρυθμός 
απορρόφησης 
του 
προγράμματος 
για τη μείωση 
δημοτικών 
αποβλήτων. 

 

 Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται σαν ποσοστό των 
ακόλουθων στοιχείων: 

 Αριθμητής: Το ποσό (€) που δαπανάται για 
προγράμματα που εστιάζονται στη διαχείριση 
δημοτικών αποβλήτων. 

 Παρονομαστής: Συνολικό ποσό (€) που 
κατανέμεται για προγράμματα που εστιάζονται 
στη διαχείριση δημοτικών αποβλήτων.   

Δ02: 

Προώθηση της 
εφαρμογής και 
ευρύτερη 
υιοθέτηση των 
περιβαλλοντικών 
εργαλείων 
σήμανσης στην 
αγορά (EMAS, 
ECOLABEL, 
Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις). 

 

ΔΑ02: Το 
ποσοστό (%) της 
ομάδας-στόχου 
που έχει 
επιτευχθεί. 

 Ο δείκτης αυτός θα καθορίζεται από την(τις) 
ομάδα(ες) στόχο(ους) που θα επιτευχθεί(ουν) για 
ένα συγκεκριμένο έτος (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων, 
εταιρειών, οργανισμών κ.λπ.) και έπειτα μέσα από τις 
διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος 
Περιβάλλοντος (συνέδρια, διμερείς συναντήσεις, 
εκστρατείες κ.τ.λ.), από το πόσο μεγάλο μέρος από 
την(τις) ομάδα(ες) στόχο(υς) έχει(ουν) επιτευχθεί. 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2018 – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού: 95) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

  

Δ00 – Σ1: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 

Δ02 – Σ1: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Δ03 – Σ1: Εφαρμογή διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για την κλιματική αλλαγή, την προστασία της στοιβάδας του 

όζοντος και τη ρύθμιση και παρακολούθηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 

Δ04 – Σ2: Περιβαλλοντική αδειοδότηση για την πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και τη διαχείριση αποβλήτων 

Δ05 – Σ2: Επιθεωρήσεις / έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με τον έλεγχο της ρύπανσης και τη 

διαχείριση αποβλήτων 

Δ06 – Σ2: Διαχείριση ειδών και οικοτόπων με στόχο την ανάσχεση ρυθμού της υποβάθμισης της κατάστασης διατήρησης 

Δ07 – Σ2: Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια / προγράμματα / έργα και άλλες δράσεις 

Δ08 – Σ3: Αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων, χρήση τους ως πόρος και δράσεις προς μια πιο πράσινη και κυκλική 

οικονομία 

Δ09 – Σ3: Προώθηση της εφαρμογής και ευρύτερη υιοθέτηση των περιβαλλοντικών εργαλείων σήμανσης στην αγορά 

(EMAS, ECOLABEL, Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις)  

Δ00 
Δ01 

Δ02 

Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 

Δ07 

Δ08 

Δ09 
Δ00 Δ01 

Δ02 
Δ03 

Δ04 

Δ05 

Δ06 

Δ07 

Δ08 

Δ09 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 

Σ1: Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Σ2: Προστασία του περιβάλλοντος 

Σ3: Αποδοτική χρήση πόρων 

 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων και 
Φιλοδωρημάτων 

2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

ΥΔ 
Σ1 

Σ2 

Σ3 

1 

2 

3 4 
5 
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 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

    2018 2019 2020 

  Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και 

Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων 

      

   Παραδοσιακός Προϋπολογισμός        

0

2 

Δαπάνες Προσωπικού            

2,114,221  

          

2,203,738  

          

2,288,899  

0

3 

Λειτουργικές Δαπάνες            

1,097,695  

          

1,190,690  

          

1,190,850  

0

4 

Μεταβιβάσεις                

74,010  

              

74,010  

              

70,010  

0

5 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια               

283,494  

             

350,020  

             

300,020  

0

6 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΟ]                     

-    

                    

-    

                    

-    

0

7 

Πάγια                  

7,540  

                

3,840  

                

3,840  

0

8 

Έργα υπό Κατασκευή               

50,020  

              

50,020  

              

50,020  

   Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού            

3,626,980  

          

3,872,318  

          

3,903,639  

          

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα 

Τμήματα 

          

1,724,807  

          

1,696,144  

          

1,732,693  

  Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

-             

64,467  

-             

44,833  

-             

46,599  

  Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

  Δαπάνες από άλλα Τμήματα                      

-    

                    

-    

                    

-    

   Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων            

5,287,320  

          

5,523,629  

          

5,589,733  
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

  

Κα

τ. Στόχος 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

Προϋπολ

ογισμός € 

 

    2018 2019 2020 

 

  Σύνολο - Total       

 

   Σύνολο  

           

5,287,320  

           

5,523,629  

           

5,589,733  

 

E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

3,774,561  

           

3,855,049  

           

3,974,993  

 

  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

           

1,724,807  

           

1,696,144  

           

1,732,693  

 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

  Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1,331,209  

           

1,490,730  

           

1,436,890  

 

03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

973,695  

           

1,066,690  

           

1,066,850  

 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

357,514  

             

424,040  

             

370,040  

 

06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

181,550  

             

177,850  

             

177,850  

 

11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

 

          

 

  Στα πιο πάνω ποσά περιλαμβάνονται:       

 
OD 

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε άλλα 

Τμήματα 

               

64,467  

               

44,833  

               

46,599  

 
OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 
  Παραδοσιακός προϋπολογισμός       

            

O

H OH Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

O

H 

 

 Σύνολο  

             

126,586  

             

139,430  

             

141,928  

O

H E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

116,305  

             

119,525  

             

122,019  

O

H 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

               

30,349  

               

29,859  

               

28,820  

O

H 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                 

9,969  

               

19,693  

               

19,698  
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O

H 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                 

9,969  

               

19,693  

               

19,698  

O

H 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                   

312  

                   

212  

                   

212  

O

H 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

H ΥΔ Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

126,586  

             

139,430  

             

141,928  

Σ

1   

Μετριασμός και Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή       

Σ

1 

 

 Σύνολο  

             

547,708  

             

585,326  

             

586,477  

Σ

1 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

391,667  

             

414,169  

             

428,279  

Σ

1 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

168,558  

             

181,621  

             

186,752  

Σ

1 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

154,390  

             

169,872  

             

156,913  

Σ

1 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

               

93,059  

               

83,966  

               

83,983  

Σ

1 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

61,332  

               

85,906  

               

72,930  

Σ

1 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

1 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

1,651  

                 

1,285  

                 

1,285  

Σ

1 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ1 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

547,708  

             

585,326  

             

586,477  

Σ

2   Προστασία του Περιβάλλοντος       

Σ

2 

 

 Σύνολο  

           

3,654,433  

           

3,791,877  

           

3,844,626  

Σ

2 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

           

2,567,071  

           

2,595,142  

           

2,676,904  

Σ

2 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

           

1,222,497  

           

1,171,333  

           

1,198,163  

Σ

2 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

909,883  

           

1,021,822  

             

992,809  

Σ

2 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

725,397  

             

787,292  

             

787,399  

Σ

2 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

2 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

184,486  

             

234,530  

             

205,410  

Σ

2 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

2 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

177,479  

             

174,913  

             

174,913  

Σ

2 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ2 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

           

3,654,433  

           

3,791,877  

           

3,844,626  

Σ

3   Αποδοτική Χρήση Πόρων       

Σ

3 

 

 Σύνολο  

             

958,593  

           

1,006,997  

           

1,016,702  

Σ

3 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

699,518  

             

726,214  

             

747,791  

Σ

3 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

             

303,403  

             

313,332  

             

318,958  

Σ

3 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

             

256,967  

             

279,343  

             

267,470  

Σ

3 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

             

145,271  

             

175,739  

             

175,770  

Σ

3 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

111,697  

             

103,604  

               

91,700  

Σ

3 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

3 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                 

2,108  

                 

1,440  

                 

1,440  

Σ

3 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ3 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

             

958,593  

           

1,006,997  

           

1,016,702  

Σ

4   0       

Σ

4 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Σ

4 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

4 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ4 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5   0       

Σ

5 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σ

5 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

  Σ5 Σύνολο Πόρων Ανά Στόχο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D OD Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

O

D 

 

 Σύνολο  

               

64,467  

               

44,833  

               

46,599  

O

D E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

               

64,467  

               

44,833  

               

46,599  

O

D 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

O

D 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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U

A UA Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

U

A 

 

 Σύνολο  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A E 

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό 

και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

025

00 

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

 

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 03 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

1 Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 

04-

2 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 06 Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 07 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

U

A 11 Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ 


