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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

Εισαγωγή
Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται οι κύριες δραστηριότητες του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και των Τμημάτων που υπάγονται σε
αυτό, κατά το έτος 2019.
Η αποστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η
βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος διαχείριση του
περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω προγραμμάτων, δράσεων και
έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας.
Όραμα του Υπουργείου είναι μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, μέσα από την
ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και την αλιεία, την προστασία
του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων, που θα οδηγεί
παράλληλα στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Οι στρατηγικές επιδιώξεις του ΥΓΑΑΠ είναι οι ακόλουθες:
1. Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
2. Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση
της οικονομίας.
3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και
πρόληψη των κινδύνων.
5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη
δημόσια υγεία.
6. Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων.
7. Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών
προκλήσεων.
8. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ) παρέχει στήριξη στον Υπουργό για τη χάραξη πολιτικής στους
τομείς της αρμοδιότητας του ΥΓΑΑΠ και την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης
της πολιτικής, σε συνεργασία με τα Τμήματα του ΥΓΑΑΠ. Η ΚΔ έχει επίσης την ευθύνη για
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τμημάτων του ΥΓΑΑΠ, την παρακολούθηση,
έλεγχο και αξιολόγηση του έργου τους και την παροχή υποστήριξης σ΄ αυτά.
Η ΚΔ αποτελείται από τρεις Τομείς:
(α) Τομέας Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
(β) Τομέας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
(γ) Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, και Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Στα πλαίσια των πιο πάνω τομέων, οι κύριες δραστηριότητες των Λειτουργών της ΚΔ του
Υπουργείου επικεντρώνονται στην ετοιμασία Προτάσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, την
προώθηση Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων, στην ετοιμασία του Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου, στην προώθηση διεθνών σχέσεων και συνεργασιών με άλλες
χώρες, στη διεκπεραίωση συσκέψεων και συναντήσεων με οργανωμένα σύνολα και
κοινωνικούς φορείς, και στη διεκπεραίωση αλληλογραφίας (π.χ. απαντήσεις σε ερωτήσεις
Βουλευτών, αιτήματα τοπικών αρχών, οργανώσεων, πολιτών, κλπ).
Στην ΚΔ λειτουργεί επίσης η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η οποία είναι
υπεύθυνη για την παροχή λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο ΥΓΑΑΠ και
στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτό, την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης
των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του ΥΓΑΑΠ και για την οργάνωση, διοίκηση και ορθή
λειτουργία των λογιστηρίων όλων των Τμημάτων και της ΚΔ του ΥΓΑΑΠ.

Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη
Η συμβολή του γεωργικού τομέα στην οικονομία έχει διαχρονικά μειωθεί, λόγω των ταχέως
μεταβαλλόμενων συνθηκών, τόσο στις κοινωνικές δομές, με την αστικοποίηση του
πληθυσμού, όσο και στο οικονομικό περιβάλλον, με την ανάπτυξη άλλων τομέων
οικονομικής δραστηριότητας και την απελευθέρωση του εμπορίου που επέφερε η ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΥΓΑΑΠ επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και
συντονισμό πολιτικών που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του τομέα και τη βελτίωση της
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παραγωγικότητας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των αγροτών και της
κοινωνίας, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το κοινοτικό κεκτημένο, ειδικότερα
όσον αφορά την παραγωγή επαρκών και ασφαλών γεωργικών προϊόντων με σεβασμό στο
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους..
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Πυλώνας Ι: Άμεσες Ενισχύσεις και Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
Μέσω του Πυλώνα Ι και των Άμεσων Ενισχύσεων (Σχέδιο Ενιαίας Εκταρικής Επιδότησης)
χορηγήθηκαν από αμιγώς Ευρωπαϊκούς Πόρους €48,13 εκ ενώ μέσω των μέτρων της
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς χορηγήθηκαν €7,32 εκ από τα οποία τα 6,42 αφορούσαν
Ευρωπαϊκούς Πόρους
Πυλώνας ΙΙ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, ως ο 2ος Πυλώνας της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής της ΕΕ, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο ανάπτυξης του γεωργικού τομέα για τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και την παροχή κινήτρων για την
άσκηση φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. Στα πλαίσια του
ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ. (+€8 εκ.
συμπληρωματικής εθνικής ενίσχυσης).

Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής

Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το
υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατίας ως Εθνική Συμμετοχή.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΚΔ) έχει οριστεί ως
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αποτελεί θεσμικό
όργανο που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο (Κανονισμός αριθ. 1305/13 για την
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ) ως αναπόσπαστο μέρος του
προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης.

Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια για τη

διαχείριση και εφαρμογή του προγράμματος, με αποδοτικό, αποτελεσματικό και ορθό τρόπο.
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
Εντός του 2019, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ξεκίνησε
την προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο συντονίζοντας την διαδικασία
ετοιμασίας του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η διαδικασία καταρτισμού
του Στρατηγικού Σχεδίου ξεκίνησε μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας διαβούλευσης με τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, άλλων
οργανώσεων γεωργών, ερευνητικών φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων
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φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, υποβλήθηκαν αξιοσημείωτες εισηγήσεις και απόψεις, οι οποίες
έτυχαν επεξεργασίας από τη Διαχειριστική Αρχή και εμπλούτισαν την ανάλυση SWOT που
ετοιμάστηκε και η οποία αποτελεί τη βάση στην οποία θα στηριχθεί ο καταρτισμός του
Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.

Γεωργική Ασφάλιση
Κατά τη διάρκεια του 2019 το ΥΓΑΑΠ προχώρησε στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του
συστήματος γεωργικής ασφάλισης με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του
περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου του 2019
(103(Ι)2019)
Με την εφαρμογή του προηγούμενου συστήματος παροχής αποζημιώσεων και ακολούθως
με την υλοποίηση του νέου συστήματος γεωργικής ασφάλισης, μέσα στο 2019 λήφθηκαν
διάφορες αποφάσεις για παροχή αποζημιώσεων σε αγρότες.
Συγκεκριμένα:
- €4,1 ek καταβλήθηκαν ως Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας για τις ζημιές που
επισυνέβησαν τα έτη 2016 - 2019
- €6,9 εκ καταβλήθηκαν μέσω του Εθνικού Πλαισίου, για ζημιές που επισυνέβησαν το 2019
και το 2016.
Άλλα Μέτρα Στήριξης Αγροτικής Οικονομίας
Το Υπουργείο στην προσπάθεια του για πάταξη των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη Νομική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει πλέον δια νόμου
μεταξύ άλλων την έγκαιρη εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών, την προστασία από
μονομερείς τροποποιήσεις των συμβάσεων πληρωμής κα
Διαχρονικός στόχος του Υπουργείου είναι η παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μεταξύ των χαρακτηριστικών που προσδίδουν προστιθέμενη
αξία σε ένα προϊόν είναι μεταξύ άλλων και η ταυτότητα του. Εντός αυτού του πλαισίου, έχει
ετοιμαστεί σχετική νομοθεσία για το «Κυπριακό Σήμα», βάση της οποίας τόσο τα πρωτογενή
όσο και τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, θα μπορούν να λαμβάνουν τη σχετική σήμανση
νοουμένου ότι τηρούν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας η οποία έχει κατατεθεί στη
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο
Προστασία και Ευημερία των Ζώων

5

Το ΥΓΑΑΠ συνέχισε εντός του 2019 την υλοποίηση του ολοκληρωμένου πλαισίου για την
προστασία και ευημερία των ζώων, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση του νομοθετικού
πλαισίου, αλλά και την εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων. Συγκεκριμένα,
παραχωρήθηκε η ετήσια κρατική χορηγία προς τις Φιλοζωικές οργανώσεις ύψους €100.000,
ενώ εγκρίθηκε επιπρόσθετη χορηγία ύψους €100.000 για να μπορέσουν τα καταφύγια να
εναρμονιστούν με τους Νέους Κανονισμούς που ψηφίστηκαν από τη Βουλή για τη λειτουργία
καταφυγίων, εκτροφείων και ξενοδοχείων ζώων. Παράλληλα, εφαρμόστηκε Σχέδιο Δωρεάν
Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων και Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, με ετήσιο
προϋπολογισμό €75.000. Επιπρόσθετα, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού, ετοιμάστηκαν και προβλήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρία μικρά φιλμάκια
για θέματα ευημερίας και υπεύθυνης κατοχής των κατοικίδιων ζώων.

Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, τα
δάση και η βιοποικιλότητα, είναι ύψιστης προτεραιότητας για το Υπουργείο. Ιδιαίτερη
σημασίας δίνεται στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, στην
προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, αλλά και την προστασία της φύσης και της
βιοποικιλότητας.

Επιπρόσθετα, μεγάλη έμφαση δίνεται στην κατάλληλη διαχείριση των

δημοτικών και βιομηχανικών αποβλήτων.
Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα
Κατά το 2019 συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής
συναίνεσης σε μια σειρά από θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία του Εθνικού Δασικού
Πάρκου Ακάμα. Οι κυριότερες δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά το 2019 είναι:
 Συστάθηκαν και λειτούργησαν τρεις Επιτροπές Διαχείρισης, με τη συμμετοχή αρμόδιων
Κυβερνητικών Υπηρεσιών, Τοπικών Αρχών, Τοπικών, Οικονομικών και Επαγγελματικών
Φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 Οριστικοποιήθηκαν μετά από διαβούλευση τα σημεία εισόδου, οι θέσεις και οι υποδομές
που θα δημιουργηθούν στους 14 Κόμβους για τη Διαχείριση του Πάρκου, καθώς και το
οδικό δίκτυο που είναι απαραίτητο να βελτιωθεί.
 Προκηρύχθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την
ετοιμασία των σχεδίων των υποδομών.
 Προκηρύχθηκαν και κατακυρώθηκαν οι Διαγωνισμοί για τις πιο κάτω τρεις Μελέτες:
-

τη Βελτίωση του Οδικού Δικτύου

-

την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση
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-

την Επισκεψιμότητα στο Πάρκο.

 Συνεχίστηκε, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, η υλοποίηση μέτρων για διατήρηση της
φύσης.
 Ετοιμάστηκε

κατάλογος

παράνομων

επεμβάσεων

ή

και

δραστηριοτήτων

και

δρομολογήθηκε ο χειρισμός τους.

Μουσείο Παγκόσμιας Φυσικής Ιστορίας
Κατά τη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκαν οι εργασίες για την προώθηση του έργου για τη
σύσταση και λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο θα φιλοξενεί γνήσια και
νόμιμα εκθέματα με πυρήνα τη συλλογή Τσιρίδη, η οποία σταδιακά θα εμπλουτίζεται με άλλα
εκθέματα που θα περιλαμβάνουν εκθέματα και από την κυπριακή φύση, αξιοποιώντας στον
μέγιστο δυνατό βαθμό υπάρχουσες κυβερνητικές και ιδιωτικές συλλογές. Συγκεκριμένα:
 Ετοιμάστηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας Σχέδιο Δράσης για την ωρίμανση
της δημιουργίας του Μουσείου.
 Ετοιμάστηκε από το Τσιρίδειο Ίδρυμα σχετικό Σημείωμα Έργου και υποβλήθηκε από το
ΥΓΑΑΠ στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης
για αξιολόγηση.
 Συστάθηκε και λειτούργησε εξαμελής Ομάδα Εργασίας, με Όρους Εντολής την εποπτεία
και αξιολόγηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη δημιουργία του Μουσείου και
υποβολή απόψεων στους Υπουργούς ανά τετράμηνο.
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – ΕΜΑS
Tο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υιοθέτησε το Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Το EMAS αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για οργανισμούς και εταιρείες, το οποίο τους
δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους
επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός
οργανισμού, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες, αφού οι
περιβαλλοντικές αυτές επιδόσεις είναι άμεσα συνυφασμένες με εξοικονομήσεις (π.χ.
ηλεκτρικής ενέργειας, πρώτων υλών κλπ).
Κλιματική αλλαγή: Πρωτοβουλία της Κύπρου για Συντονισμό των Χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγής
7

Κατά

το

2019

ο

Υπουργός

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος

πραγματοποίησε σειρά επαφών με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών των
χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που είναι διαπιστευμένοι στην
Κύπρο, όπου παρουσίασε την πρωτοβουλία που εξήγγειλε ο Προέδρος Αναστασιάδης, να
αναλάβει η Κύπρος συντονιστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και τους ενημέρωσε
για την πρόοδο και τις τελευταίες εξελίξεις.
Επίσης, στις 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2019, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος συμμετείχε στη Διεθνή Συνάντηση για την Κλιματική Αλλαγή που
πραγματοποιήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στο Άμπου Ντάμπι, όπου παρουσίασε την
πρωτοβουλία της Κύπρου στην ολομέλεια της Συνόδου. Στο περιθώριο της Συνόδου ο
Υπουργός πραγματοποίησε διμερείς επαφές με την Υπουργό Περιβάλλοντος της Αιγύπτου,
τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Ιορδανίας, τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Κλιματικών Υποθέσεων του Σουλτανάτου του Ομάν.
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συνόδεψε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής, ο Υπουργός
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίασε την Πρωτοβουλία της
Κύπρου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ στο περιθώριο της Συνόδου
πραγματοποίησε συναντήσεις με ομολόγους του των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συμμετείχε στην 25η Σύνοδο των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης Πλαισίου των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία διεξήχθη στην Ισπανία (Μαδρίτη), από
τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019. Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος στην παρέμβασή του ενημέρωσε την Ολομέλεια της Συνόδου για την
Πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας και την πρόθεση της Κύπρου να αναλάβει
συντονιστικό ρόλο για την αντιμετώπιση του φαινομένου σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης,
στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση όπου παρουσίασε την πρωτοβουλία της Κύπρου για την
Κλιματική Αλλαγή ενώ είχε σειρά επαφών με ομολόγους του για το θέμα.

Ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα
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Kατά το 2019 o Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συμμετείχε στα Συμβούλια Υπουργών της ΕΕ, που διοργανώθηκαν από τη Ρουμάνικη
και Φιλανδική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, το 1ο και 2ο
εξάμηνο του 2019 διοργανώθηκαν:


11 Συμβούλια Γεωργίας και Αλιείας (6 από τη Ρουμάνικη και 5 από τη Φιλανδική
Προεδρία)



2 Άτυπα Συμβούλια Γεωργίας και Αλιείας (1 από κάθε Προεδρία)



4 Συμβούλια Περιβάλλοντος (2 από κάθε Προεδρία)



2 Άτυπα Συμβούλια Περιβάλλοντος (1 από κάθε Προεδρία).

Το ΥΓΑΑΠ προώθησε και κατά το 2019 την ενίσχυση και διεύρυνση των σχέσεων του με
ξένες χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του. Οι
διμερείς σχέσεις αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο για την προώθηση ιδιαίτερων στοχεύσεων
κυρίως σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, γεωργικής έρευνας, διαχείρισης των
υδάτων και προστασίας του περιβάλλοντος, στη βάση κοινών αρχών και αξιών και με σκοπό
το αμοιβαίο και ευρύτερο όφελος. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σειρά επισκέψεων
Υπουργών/Ξένων Αξιωματούχων στην Κύπρο, επισκέψεων του Υπουργού Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο εξωτερικό, καθώς και συναντήσεων του
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με Αρχηγούς Διπλωματικών
Αποστολών διαπιστευμένων στην Κύπρο.
Διμερείς Συνεργασίες
Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή ή/και η ανανέωση Μνημονίων
Συναντίληψης, Προγραμμάτων Συνεργασίας και Διεθνών Συμφωνιών

μεταξύ του

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και αντίστοιχων Υπουργείων
και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων άλλων χωρών. Πιο συγκεκριμένα:
Στις 17 Απριλίου 2019, κατά την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της
Δημοκρατίας στην Γεωργία, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Γεωργίας, για συνεργασία στο
γεωργικό τομέα.
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 ανανεώθηκε η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για συνεργασία στους τομείς της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
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Στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019, στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην Ουγγαρία, όπου συμμετείχε στην
3η Διεθνή Σύνοδο για το Νερό, υπογράφτηκαν τα ακόλουθα Μνημόνια Συναντίληψης:


Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της
Ουγγαρίας, για συνεργασία στον τομέα Διαχείρισης των Υδάτων και



Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Ουγγαρίας,
για συνεργασία στους τομείς της Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης.



Πέραν των πιο πάνω, προχώρησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία ή η διαδικασία
υπογραφής των ακόλουθων Μνημονίων Συναντίληψης για συνεργασία με άλλες χώρες:



Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης της Πολωνίας, για συνεργασία στο γεωργικό τομέα.



Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της
Ρουμανίας, για συνεργασία σε θέματα προστασίας της φύσης.



Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Αλιείας του
Σουλτανάτου του Ομάν, για συνεργασία σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.



Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ενέργειας και Διαχείρισης
Υδάτων της Μάλτας, για συνεργασία σε θέματα υδατικής διαχείρισης.

Επίσης, με σκοπό την υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου Συναντίληψης που
υπογράφτηκε στην Παλαιστίνη στις 15.3.2011 μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Γεωργίας της Παλαιστίνης, βρίσκεται σε
εξέλιξη η ανανέωση του Σχεδίου Εργασίας για συνεργασία στους τομείς της γεωργίας και
κτηνοτροφίας για την επόμενη διετία.
Τριμερείς Συνεργασίες
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επενδύοντας στην
ενίσχυση των σχέσεων του με χώρες της περιοχής, έχει αναπτύξει συνεργασία σε τομείς και
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής που διαμορφώνει η
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Κυπριακή Δημοκρατία σε τριμερές επίπεδο. Κατά το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν οι
ακόλουθες δράσεις:
Στις 9 -10 Οκτωβρίου 2019

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη συνάντηση

εκπροσώπων των τριών κρατών Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου στην Ελλάδα κατά την οποία
διαμορφώθηκαν προσχέδια του Σχεδίου (SCP) και η συμφωνία εφαρμογής του. Ακολούθως,
στις 20-21 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο δεύτερη συνάντηση, την οποία
φιλοξένησε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, με στόχο την ολοκλήρωση της
συνομολόγησης των συμφωνιών σε τεχνοκρατικό επίπεδο.
Στις 10-12 Δεκεμβρίου 2019, στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας Ισραήλ πραγματοποιήθηκε στο Ελάτ του Ισραήλ η πρώτη συνάντηση, υπό την μορφή
εργαστηρίου, εκπροσώπων των τριών χωρών, για συνεργασία σε θέματα που αφορούν την
υδατοκαλλιέργεια. To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
εκπροσωπήθηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.
Πέραν των πιο πάνω, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ετοιμασία Μνημονίου
Συναντίληψης μεταξύ των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των τριών χωρών ΚύπρουΕλλάδας-Ισραήλ, για συνεργασία σε θέματα μετεωρολογίας.

Κατά το έτος 2019,

πραγματοποιήθηκαν 4 βιντεοδιασκέψεις των Διευθυντών των αντιστοίχων Υπηρεσιών,
καθώς και μια βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των μελών των τεχνικών ομάδων με αντικείμενο
πρακτικά και τεχνικά θέματα Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και άλλα συναφή. Σημειώνεται
ότι η ενδυνάμωση και επέκταση της συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα
μετεωρολογίας ενθαρρύνθηκε στα πλαίσια της Συνόδου Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ
που πραγματοποιήθηκε στη Ber Sheba του Ισραήλ, τον Δεκέμβριο του 2018, όπου είχε
υπογραφτεί Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Τμήματος Μετεωρολογίας και της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ισραήλ, για συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα
μετεωρολογίας.
Επίσης, στα πλαίσια της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας- Ιορδανίας βρίσκεται σε
εξέλιξη η επεξεργασία Μνημονίου Συναντίληψης για συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών σε
θέματα διαχείρισης υδάτων, ενώ προχώρησαν οι αναγκαίες διαδικασίες για την
πραγματοποίηση εντός του 2020 εργαστηρίου για την προώθηση και ενίσχυση της
συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα γεωργίας.
Επίσημες

Επισκέψεις

στην

Κύπρο

Υπουργών,

ξένων

αξιωματούχων

και

Αντιπροσωπειών από άλλες χώρες
Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
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Αποφασίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της
συνεργασίας, τόσο σε διμερές, όσο και σε τριμερές επίπεδο με την Αίγυπτο και το Ισραήλ.
Στις 18 Μαϊου 2019 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συναντήθηκε με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του
Ηνωμένου Βασιλείου, στα πλαίσια επίσκεψής της στην Κύπρο. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Στις 23-24 Μαϊου 2019, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
φιλοξένησε στην Κύπρο αντιπροσωπεία από τη Σερβική Αυτόνομη Επαρχία της Βοϊβοδίνας,
με επικεφαλής τον Γραμματέα (State Secretary) Γεωργίας, Υδάτινων Πόρων και Δασών,
κατόπιν αιτήματος της σερβικής πλευράς, με σκοπό την ενημέρωση της σε θέματα γεωργίας
και αγροτικής ανάπτυξης, γεωργικής ασφάλισης, αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την
κλιματική αλλαγή και διαχείρισης υδάτων. Στα πλαίσια της εν λόγω επίσκεψης,
πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος με τον Γραμματέα (State Secretary) Γεωργίας, Υδάτινων Πόρων και
Δασών της Σερβικής Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοδίνας, ενώ στη συνέχεια η
αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από τους Διευθυντές των Τμημάτων του Υπουργείου για τα
θέματα που ενδιαφέρουν τη σερβική πλευρά και καταγράφηκαν τομείς για την προώθηση της
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο του
Υφυπουργού Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Συμφωνήθηκε η προώθηση από
τις δύο πλευρές προς υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε θέματα εξαγωγών
κυπριακών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στην Κίνα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη, σε
συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαδικασία
επεξεργασίας Μνημονίου Συναντίληψης για συνεργασία με την εν λόγω χώρα σε θέματα
εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων και ασφάλειας τροφίμων.
Στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων κα
Στέλλα Κυριακίδου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων.
Διεθνείς Οργανισμοί / Διεθνείς Συμβάσεις
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά, στη
βάση των αναπτυξιακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνή fora και παρακολουθεί
τις υποθέσεις που προκύπτουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επίσης, παρακολουθεί τις εργασίες και συμμετέχει ενεργά στις σχετικές επιτροπές των
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Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (FAO, IFAD, WFP),
καθώς και σε άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.
Στις 21-22 Ιουνίου 2019, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
στα συμμετείχε στην 3η Υπουργική Σύνοδο Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, καθώς και στην 41η Γενική Συνέλευση του FAO. Κύριο
θέμα της 3ης Υπουργικής Συνόδου Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η
προώθηση των βιώσιμων περιφερειακών αλυσίδων αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Ο
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στην παρέμβαση του έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στην γεωργική έρευνα και την καινοτομία και τη σημαντική συμβολή τους
για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας, και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στο τέλος της
Διάσκεψης εγκρίθηκαν από όλα τα κράτη μέλη μια Κοινή Διακήρυξη και ένα Σχέδιο Δράσης,
τα οποία καθόρισαν, μεταξύ άλλων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αγροτική
ανάπτυξη στο σύνολο της Αφρικανικής ηπείρου.
Στις 22 Ιουνίου 2019, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
συναντήθηκε στη Ρώμη με τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για
τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, όπου, μεταξύ άλλων, τον ενημέρωσε για την εξαγγελθείσα
πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ανάπτυξη ενός
περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για συντονισμό των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και
Μέσης Ανατολής σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Ο Γενικός Διευθυντής του FAO καλωσόρισε
θερμά την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στις 2 Δεκεμβρίου 2019 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο κ. Nasser Kamal στα
πλαίσια της επίσκεψης του στην Κύπρο, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη στήριξή του
στην Πρωτοβουλία της Κύπρου για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.
Στις 4 Δεκεμβρίου 2019, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετείχε στην Υπουργική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο της 21ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για την
Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της παράκτιας περιοχής της Μεσογείου
(Σύμβαση της Βαρκελώνης). Κατά τη Σύνοδο υιοθετήθηκε Υπουργική Διακήρυξη με την
οποία 21 κράτη της Μεσογείου, μαζί με την Ε.Ε. δεσμεύονται να εργαστούν από κοινού για
την επίτευξη στόχων σε τέσσερις θεματικές ενότητες που αφορούν στην προστασία και
διατήρηση ενός υγιούς θαλάσσιου περιβάλλοντος για ένα αειφόρο μέλλον για τη Μεσόγειο.
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Επίσης, εγκρίθηκε ένας οδικός χάρτης για να προταθεί ο χαρακτηρισμός της Μεσογείου
Θάλασσας ως περιοχής ελέγχου των εκπομπών για τα διοξείδια του θείου από πλοία.

Ενημέρωση / διαφώτιση κοινού
Κατά το 2019, το ΥΓΑΑΠ απέκτησε νέα, σύγχρονη ιστοσελίδα, ενώ συνεχίστηκε η λειτουργία
του λογαριασμού του Υπουργείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook και Twitter, με
στόχο την προβολή του έργου του Υπουργείου, την άμεση ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ), είναι διαρθρωμένο σε κεντρικό, επαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο και
απαρτίζεται από τη Διεύθυνση, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τη Μονάδα Εξουσιοδότησης
Πληρωμών, τους πέντε Τομείς: Αγροτικής Πολιτικής, Οριζόντιων Κλάδων, Κλάδων Παραγωγής,
Κλάδων Νομοθεσιών και Διαχείρισης Κινδύνων (από 7/8/2019), καθώς και έξι (Επαρχιακά
Γεωργικά Γραφεία (ΕΓΓ): Λευκωσίας/Κερύνειας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου και
Πιτσιλιάς, τα οποία υποδιαιρούνται σε γεωργικές περιφέρειες. Το ΤΓ, ως το κατ’ εξοχήν αρμόδιο
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Τμήμα για την προώθηση του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, κατέβαλε και κατά το 2019
προσπάθειες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής, την παραγωγή ποιοτικών και
ασφαλών προϊόντων για το καταναλωτικό κοινό, την εφαρμογή μέτρων προστασίας και βελτίωσης
του περιβάλλοντος και τη δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος για την αγροτική
οικογένεια. Παράλληλα, προωθεί και εφαρμόζει Νομοθεσίες που εκπηγάζουν από την εφαρμογή
του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας και αφορούν κυρίως την
ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων της πρωτογενούς παραγωγής. Δραστηριότητες του ΤΓ
κατά τη διάρκεια του 2019 περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών (ΜΕΠ)
Η Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών (ΜΕΠ) εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την
υλοποίηση,

την

εξουσιοδότηση

των

πληρωμών

και

των

εκ

των

υστέρων

ελέγχων

Μέτρων/Καθεστώτων που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, στο
ΠΑΑ 2014-2020, και στις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ). Κατά το 2019, η ΜΕΠ εξέτασε και
προώθησε για πληρωμή στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) αιτήσεις, με
συνολικό ποσό ενίσχυσης να ανέρχεται, περίπου, σε €3,345,885.
Τομέας Αγροτικής Πολιτικής
Γεωργικές Εφαρμογές (ΓΕ)
Το 2019 δόθηκε έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών, και στην αξιοποίηση των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με την προώθηση πέραν των 120 θεμάτων στο ραδιοφωνικό
πρόγραμμα "ΏΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ", 90 άρθρων στο περιοδικό "Αγρότης" και ετοιμασία 8 άλλων
εντύπων. Ετοιμάστηκαν τα προγράμματα ΓΕ για το 2019 και στη βάση τους συνεχίστηκε η παροχή
συμβουλών κατάρτιση των γεωργών. Πραγματοποιήθηκαν 11,626 ατομικές επαφές σε 4,131
εκμεταλλεύσεις και οργανώθηκαν 137 ομαδικές ενημερώσεις, σε 2,415 άτομα. Στα Κέντρα
Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) οργανώθηκαν 54 εκπαιδεύσεις, για 1,391 άτομα. Στο πλαίσιο
της υλοποίησης των Καθεστώτων 1.1: "Δράσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων" και 1.2: "Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης" του ΠΑΑ 2014-2020, έχουν εκπαιδευτεί
369 γεωργοί. Παράλληλα, οι ΓΕ είναι υπεύθυνες και για το Καθεστώς 16.1: "Στήριξη για τη
δημιουργία και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας
(ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας". Εντός του 2019 προκηρύχθηκαν
η Β΄ Προκήρυξη της Φάσης Α του Καθεστώτος (παραλήφθηκαν δέκα αιτήσεις), και η Φάση Β για
την υλοποίηση των καινοτόμων Έργων. Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου (ΕΑΔ), υλοποίησε 12
δράσεις των Μελών του, στις οποίες συμμετείχαν 3,615 άτομα αλλά και το ίδιο συμμετείχε ή/και
διοργάνωσε διάφορες εκδηλώσεις αγροτικής ανάπτυξης, με περίπου 11,625 άτομα. Το Δίκτυο
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας Κύπρου (ΕΣΚΚ) οργάνωσε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις,
με 70 άτομα.
Αγροτική Οικονομική και Ανάπτυξη (ΑΟΑ)
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Η Αγροτική Οικονομική και Ανάπτυξη (ΑΟΑ) συντονίζει τα θέματα αγροτικής πολιτικής, με στόχο
την ανάπτυξη και βελτίωση του γεωργικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, καθώς και τα
θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). Παρακολουθεί την
πορεία συζητήσεων για τη νέα ΚΑΠ (2021-2027) και συμβάλλει στην ετοιμασία προτεινόμενων
θέσεων της Κύπρου. Συντονίζει τις εργασίες που αφορούν το Καθεστώς 4.1: "Επενδύσεις που
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" του ΠΑΑ 20142020 και είναι ο αρμόδιος Κλάδος για την εφαρμογή του Μέτρου 19: "Στήριξη για την Τοπική
Ανάπτυξη LEADER: Τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)" του
ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.2 "Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη
γεωργικές δραστηριότητες" δόθηκαν εγκρίσεις σε 31 έργα με συνολικό προϋπολογισμό
€3.750.928. Έχουν παραληφθεί αιτήσεις για τη Δράση 19.2.3.2 "Δημόσιες Υποδομές Μικρής
Κλίμακας" και προκηρυχθήκαν οι Δράσεις 19.2.5 "Άλλες δράσεις μικρής κλίμακας" και 19.2.4
"Δράσεις Συνεργασίας".
Έως 31/12/2019, οι συνολικές πληρωμές στο Μέτρο 19 ανήλθαν στα €2.286.007. Ο Κλάδος ΑΟΑ
συντόνισε την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΤΓ, τις προτάσεις του Προϋπολογισμού
2020 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2020-2022 του ΤΓ, και είχε την ευθύνη
της παρακολούθησης των δαπανών για το 2019. Μέσα στα πλαίσια των Σχεδίων: (α) Παροχής
οικονομικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους γεωργοκτηνοτρόφους, (β) Παροχής ειδικής
ενίσχυσης σε εγκλωβισμένους νέους γεωργούς και οικονομικής βοήθειας σε εγκλωβισμένους
αλιείς, αγροβιοτέχνες και επανεγκατασταθέντες γεωργούς, δόθηκε οικονομική βοήθεια €885,300.
Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ), Ανάλυση και τεκμηρίωση
δεδομένων
Το

2019

υποβλήθηκαν

στην

Κοινοτική

Επιτροπή

του

Δικτύου

Γεωργικής

Λογιστικής

Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) 509 Δελτία Εκμετάλλευσης (λογιστικές πληροφορίες) για το έτος 2018.
Τον Οκτώβριο του 2019, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΔΙΓΕΛΠ ενέκρινε ομόφωνα το
Σχέδιο Επιλογής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2020.
Στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΓΕ) τηρούνται τα στοιχεία αγροτών και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σκοπός του είναι η στοχευμένη άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Μέσω του Σχεδίου παραχώρησης ενίσχυσης «χρωματισμένου» πετρελαίου, καταβάλλεται
ενίσχυση στους δικαιούχους, συνολικού ετήσιου ύψους €1,100,000 για ποσότητα που δεν
υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης «χρωματισμένου πετρελαίου». Το 2019 έχουν
εγκριθεί προκαταρκτικά 708 αιτήσεις και διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €286,446.52 σε 688
δικαιούχους αιτητές του 2018.
Τομέας Οριζόντιων Κλάδων
Προστασία φυτών και μελισσοκομία (ΠΦΜ)
Το 2019 συνεχίστηκε η τεχνική υποστήριξη στους αγρότες σε θέματα φυτοπροστασίας και
μελισσοκομίας με την έκδοση φυτοπροστατευτικών και μελισσοκομικών ανακοινώσεων για τη
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διαχείριση σημαντικών εχθρών και ασθενειών και για την εφαρμογή ορθών μελισσοκομικών
πρακτικών αντίστοιχα. Το Εργαστήριο του Κλάδου είναι ορισμένο ως το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς για ιούς, βακτήρια, μύκητες, έντομα και νηματώδεις, και συμμετείχε σε 7
διεργαστηριακές δοκιμές ικανοτήτων. Παράλληλα συνεχίζει την τεχνική του αναβάθμιση και
προετοιμάζεται για διαπίστευση της μοριακής ανίχνευσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa.
Εξετάστηκαν 134 δείγματα και διεξάχθηκαν 508 εργαστηριακές εξετάσεις Φυτοπαθολογίας
(Μυκητολογία, Βακτηριολογία, Ιολογία). Διενεργήθηκαν 3,478 εργαστηριακές εξετάσεις για τα
συστήματα πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού πατάτας, πυρηνοκάρπων, μηλοειδών,
εσπεριδοειδών, αμπελιών και ντομάτας και 2,161 για επισκοπήσεις διαφόρων επιβλαβών
οργανισμών.
Για τον έλεγχο του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens, δόθηκαν 33 ζωντανές
καλλιέργειες του βιολογικού παράγοντα Rhizobium radiobacter Κ84 σε φυτώρια. Συνεχίστηκε η
παγκύπρια επισκόπηση για τους κυστογόνους νηματώδεις της πατάτας με τη λήψη δειγμάτων
εδάφους από 1.819,8 δεκάρια. Λήφθηκαν 13 δείγματα εδάφους για ανίχνευση και καθορισμό του
πληθυσμού του νηματώδη των εσπεριδοειδών και, για εφαρμογή του φυτοϋγειονομικού ελέγχου,
εξετάστηκαν

52

δείγματα

από

εισαγόμενες

ξύλινες

συσκευασίες

για

ανίχνευση

του

φυτοπαρασιτικού νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus και 15 δείγματα από φυτείες μπανανών
για τον νηματώδη Radopholus similis. Δόθηκε έμφαση στην επιμόρφωση των παραγωγών και
άλλων οργανωμένων συνόλων σε θέματα σωστής και ασφαλούς χρήσης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Εξετάστηκαν εργαστηριακά 50 δείγματα προσβεβλημένων φυτών ή/και εντόμων και
δόθηκαν συμβουλές προς τον αγροτικό κόσμο. Tαυτοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το
λεπιδόπτερο Opogona sacchari (Lepidoptera: Tineidae), που προσβάλλει κυρίως τις μπανάνες.
Συνεχίστηκε η τεχνική υποστήριξη προς τους 22 Συνδέσμους Προστασίας Φυτών που
ασχολούνται με τις καλλιέργειες Ελιάς και Αμπέλου και στους οποίους παραχωρήθηκε
κυβερνητική χορηγία συνολικού ποσού €99,994.52.
Για την εφαρμογή του σχεδίου καταπολέμησης της ποντίκας, το ΤΓ συνέχισε τη διαφώτιση για τη
σημαντικότητα και την ορθολογική αντιμετώπιση της ποντίκας, παρήγαγε 207,500 κιλά
τρωκτικοκτόνου δολώματος «DoARatBait» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε εκστρατείες, και
εκπαίδευσε όλους τους εμπλεκόμενους στο Σχέδιο Καταπολέμησής της (περί τους 2.500 χρήστες
ποντικοδολώματος). Παράλληλα, το ΤΓ σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία
Θήρας και Πανίδας τοποθέτησε ακόμα 20 τεχνητές φωλιές του αρπακτικού πτηνού Tyto alba
(ανθρωποπούλι), το οποίο αποτελεί φυσικό εχθρό της ποντίκας.
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2017-2019, εγκρίθηκαν 315
ενιαίες αιτήσεις με παραχώρηση €188,982.85 στους δικαιούχους. Διοργανώθηκαν 4 τριήμερα
εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για διαφώτιση Μελισσοκόμων και εγκρίθηκε από την ΕΕ το
νέο τριετές Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022.

Χρήση γης και ύδατος (ΧΓΥ)

17

Ο Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος (ΧΓΥ) δραστηριοποιείται στους τομείς της Εδαφολογίας,
Θρέψης

Φυτών,

Θερμοκηπίου,

Χρήσης

Υδροπονικών

Ύδατος,

Γεωργικής

Καλλιεργειών,

Μηχανολογίας,

Κτηνοτροφικής

και

Ελέγχου

Περιβάλλοντος

Γεωργικής

Χωροταξικής

Ανάπτυξης, Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Μειονεκτικών Περιοχών, Περιβαλλοντικών θεμάτων και
Αγροπεριβαλλοντικών μέτρων που εμπίπτουν στο ΠΑΑ. Στα πλαίσια της εφαρμογής και
παρακολούθησης του Προγράμματος Δράσης στις ευαίσθητες από τη νιτρορύπανση ζώνες έγιναν
έλεγχοι σε 92 παραγωγούς. Στάλθηκαν οδηγίες για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και για
θέματα θρέψης φυτών, βασιζόμενες σε 369 αναλύσεις εδάφους.
Ο Κλάδος συμμετείχε σε συναντήσεις για θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
Κλιματικής Αλλαγής, Ποιότητας του Αέρα, Αναδασμού και θέματα Χρήσης Γης, Αλλαγής Χρήσης
Γης

και

Δασοκομίας

και

πραγματοποίησε

συναντήσεις

στα

πλαίσια

συγγραφής

των

αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της νέας ΚΑΠ 2021-2027. Το εργαστήριο βαθμονόμησης και
επίδειξης ψεκαστήρων εκπαίδευσε 220 γεωργούς, 51 Λειτουργούς (ΤΓ και Δασών) και 60 φοιτητές
του ΤΕΠΑΚ. Ο Κλάδος ασχολήθηκε με την εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία της εγκατάστασης
και λειτουργίας Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης. Αξιολογήθηκαν 71 χημικές αναλύσεις νερού
και δόθηκαν οδηγίες για την ποιότητα και καταλληλότητα των νερών για ορθολογική χρήση για
άρδευση με έμφαση στην προώθηση ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς σκοπούς. Στα
πλαίσια της Χωροταξικής Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας, ο Κλάδος ΧΓΥ, μέσω του ΠΑΑ 20142020, προέβη σε εγγειοβελτιωτικά και αποστραγγιστικά έργα οδικών δικτύων σε 7 κτηνοτροφικές
περιοχές, σε αντικατάσταση υδρευτικού δικτύου σε 1 κτηνοτροφική περιοχή και παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος σε 1 κτηνοτροφική ζώνη, και παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους 58
αρχιτεκτονικά σχέδια για προώθηση εγγειοβελτιωτικών έργων και γεωργικών κατασκευών.

Εργαστηριακές αναλύσεις
Το 2019 έγιναν αναλύσεις σε 2 δείγματα φύλλων για περιεκτικότητα σε κύρια θρεπτικά στοιχεία και
σε 9 δείγματα κατεψυγμένων κοτόπουλων για έλεγχο νοθείας με νερό, σε 369 δείγματα εδάφους,
67 δείγματα νερού, 59 δείγματα νερού για παρακολούθηση της επίδρασης της όξινης βροχής στα
δάση και σε 2 δείγματα εσπεριδοειδών για επιβεβαίωση της ωριμότητας (αναλογία σακχάρων
προς οξέα). Στα πλαίσια εφαρμογής σχετικών νομοθεσιών, αναλύθηκαν 19 δείγματα λιπασμάτων
και 52 σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων καθώς και 107 δείγματα αγροτικών προϊόντων για
προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, 257 δείγματα ζωοτροφών, αυτούσιων
προσθετικών και προμιγμάτων, 3 δείγματα δοκιμών ικανότητας του Οργανισμού FAPAS και 2
δείγματα των Εργαστήριων Αναφοράς της ΕΕ (EURL-ΜΝ, EURL-FA), 10 δείγματα σανών και 5
δείγματα σπόρων κριθαριού. Τέλος, διατηρήθηκε η διαπίστευση των Εργαστηρίων Ελέγχου
Ζωοτροφών, Λιπασμάτων και Φύλλων και Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων
σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17025:2005, στα αντίστοιχα Πεδία Εφαρμογής, και
αναπτύχθηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα για σκοπούς μετάβασης στο διεθνές Πρότυπο CYS EN
ISO/IEC 17025, καθώς και για την εφαρμογή του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για
όλα τα Εργαστήρια του ΤΓ.

18

Τομέας κλάδων παραγωγής
Οπωροκηπευτικά (ΟΠ)
Λειτουργοί του Κλάδου συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης που αφορούσαν το ΠΑΑ, την ΚΟΑ
για τα φρούτα και τα λαχανικά, τη σύσταση και λειτουργία Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και
Οργανώσεων Παραγωγών (Ορ.Π.), θέματα λαχανοκομίας, πατατοκαλλιέργειας, ανθοκομίας,
δενδρωδών καλλιεργειών, παραγωγής εξαιρετικής ποιότητας και οργανοληπτικής αξιολόγησης
ελαιολάδου, καλλιεργητικές πρακτικές για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
εφαρμογή φροντίδων και βελτιωμένων συστημάτων καλλιέργειας και διάδοση ειδών και ποικιλιών
με εμπορικές προοπτικές. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με
τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης για τις 16 αναγνωρισμένες Ομ.Π./Ορ.Π. Το 2019
αναγνωρίστηκαν τέσσερις νέες Ομ.Π. και διαπιστώθηκε η τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης από
τις λοιπές ελεγχόμενες Ομ.Π. Για την υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ορ.Π. τομέα
Οπωροκηπευτικών εγκρίθηκε το ποσό των €438,672.
Λειτουργοί του Κλάδου συμμετείχαν στη διαμόρφωση των θέσεων της Κύπρου, εκ μέρους του
ΥΓΑΑΠ, στη Διαχειριστική Επιτροπή της ΚΟΑ και στην προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο
διακρατικών συνεργασιών της Κύπρου. Κατ’ εφαρμογή της ΚΟΑ, αποστάλθηκαν στην ΕΕ στοιχεία
που αφορούν τις μπανάνες, το ελαιόλαδο και τις Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών.
Κατά το σχολικό έτος 2018–2019 εφαρμόστηκε σε 232 σχολεία το ενοποιημένο Πρόγραμμα
Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων, Λαχανικών, Μπανανών και Γάλακτος στα Σχολεία,
χρηματοδοτούμενο από Ενωσιακούς πόρους. Οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα €674.375. Στα
Κυβερνητικά

Αγροκτήματα

πολλαπλασιαστικό

υλικό
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Πάφου,

στον

ικανοποίηση

Βοτανόκηπο
αναγκών

των

Αθαλάσσα,
γεωργών

όπου
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παράγουν

επαγγελματιών

φυτωριούχων, καθώς και του κοινού και άλλων φορέων, παράχθηκαν 87,664 πιστοποιημένοι
οφθαλμοί, εμβόλια και εμβολιοφόροι βλαστοί φυλλοβόλων, εσπεριδοειδών, ελιάς και χαρουπιάς
και 57.956 μοσχεύματα αμπέλου. Επιπλέον, εκδόθηκαν 1,740 μοσχεύματα, κυρίως συκιάς, ροδιάς
και ελιάς για την παραγωγή νέων δενδρυλλίων και πωλήθηκαν 8,502 κιλά φρούτα, κυρίως
αβοκάντο, μάνγκο και εσπεριδοειδή, καθώς και 334 κιλά σπόροι κυρίως καρύδι ντόπιο, καρύδι
πεκάν, ροδάκινο, αμύγδαλο και χρυσόμηλο για παραγωγή σπορόφυτων. Παράχθηκαν περίπου
200.000 αρωματικά φυτά και πωλήθηκαν σε ιδιώτες 6.447 δενδρύλλια, κυρίως καρυδιές ντόπιες,
χαρουπιές και φυτά αμπέλου.
Σπάρθηκαν 111 εκτάρια με κριθάρι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, σκληρό και μαλακό σιτάρι, τα οποία
αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες του Σποροπαραγωγικού Κέντρου και των Κτηνοτροφικών Σταθμών
του ΤΓ. Το Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου πραγματοποίησε 17
συναντήσεις και δύο εγχώριες εκπαιδεύσεις, εξέτασε δείγματα από παραγωγούς για παροχή
συμβουλών ή/και έκθεσης δοκιμών και πρότυπα δείγματα για διαπίστωση της διατήρησης
ικανότητας, και συμμετείχε σε διεργαστηριακό έλεγχο από το Γενικό Χημείο της Ελλάδας και από
το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας το οποίο το αναγνώρισε και πιστοποίησε την επάρκεια για το
έτος 2020.
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Αμπελουργία και οινολογία
Στο Εργαστήριο Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε
1,278 δείγματα που υποβλήθηκαν για σκοπούς (α) ελέγχου αμπελοοινικών προϊόντων και
αλκοολούχων ποτών, (β) έκδοσης πιστοποιητικών γεωγραφικής ένδειξης, (γ) σύστασης της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ισοτοπικών Δεδομένων Οίνου και (δ) συμβολής σε ερευνητικές
δραστηριότητες. Διεξάχθηκαν αναλύσεις σε άλλα 5,390 δείγματα με ταχείες μεθόδους ανάλυσης
στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οινοποιούς. Στο πλαίσιο της τήρησης της
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε σχέση με τις προδιαγραφές, τη σήμανση, τις οινολογικές
πρακτικές, κ.α. των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών,
πραγματοποιήθηκαν 185 έλεγχοι σε μονάδες παραγωγής και σε σημεία εμπορίας, εντοπίστηκαν
38 παραβάσεις και λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα.
Στο πλαίσιο πιστοποίησης Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών
Ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών του τόπου μας, εκδόθηκαν
246 πιστοποιητικά. Διατηρείται αμπελουργικό Μητρώο ψηφιακού χαρακτήρα για τις οινοποιήσιμες
ποικιλίες αμπελιών, οι οποίες καλύπτουν έκταση περίπου 7,678 εκταρίων και συνεχίστηκε η
παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των αμπελουργών και η τεχνική και
επαγγελματική ανάπτυξη των οινοπαραγωγών με την αξιοποίηση του πρότυπου οινοποιείου.
Το ΤΓ συνέχισε τη συνεισφορά του στη δημιουργία της Ενωσιακής Τράπεζας Ισοτοπικών
Δεδομένων Οίνου, για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και διαφύλαξης της αυθεντικότητας
των αμπελοοινικών προϊόντων. Συμμετείχε στη Γιορτή του Κρασιού με θεματικό περίπτερο και
διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του ΥΓΑΑΠ και του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (O.I.V.),
τον 12ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου με τη συμμετοχή 36 οινοποιείων και 194 οίνων. Τέλος, για το
οικονομικό έτος 2018-2019 έχουν διατεθεί συνολικά €4.646.000 για την εφαρμογή των Μέτρων του
Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ), με τη συνολική εκταμίευση
των Ενωσιακών πόρων από το 2009 μέχρι το 2019 να ανέρχεται γύρω στα €46.371.000.

Ζωική παραγωγή και διατροφή ζώων (ΖΠΔΖ)
O Κλάδος ΖΠΔΖ παρέχει συμβουλές για την ορθή διαχείριση των μονάδων Αγελαδοτροφίας,
Αιγοπροβατοτροφίας, Χοιροτροφίας, Πτηνοτροφίας και Κονικλοτροφίας, για την ορθολογιστική
διατροφή, την ανέγερση/βελτίωση των υποστατικών και για την αγορά μηχανολογικού και άλλου
εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την παραγωγή καθαρού και υγιεινού
γάλακτος, ποιοτικού κρέατος και ποιοτικών αυγών καθώς και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
Συλλέγει και αποστέλλει στην ΕΕ τις τιμές αναφοράς, για το βόειο, αιγοπρόβειο και χοιρινό σφάγιο,
το κρέας πουλερικών και τα βρώσιμα αυγά και τις τιμές παραγωγού αγελαδινού γάλακτος και
χαλλουμιού. Συμμετέχει σε Επιτροπές για καθορισμό αποζημιώσεων σε περιπτώσεις κατάσχεσης
ζώων,

πουλερικών

ή

αυγών

και

διεκπεραιώνει
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Επισκοπήσεις

Αγελαδοτροφίας,

Αιγοπροβατοτροφίας, Χοιροτροφίας, Κονικλοτροφίας, Πτηνοτροφίας και Καταγραφή της Ντόπιας
Φυλής Βοοειδών.
Στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης για την
αναβάθμιση του γενετικού υλικού του πληθυσμού των αιγών/προβάτων της Κύπρου, κατά το 2019
εκτρέφονταν 468 πρόβατα φυλής Χίου και 341 αίγες φυλής Δαμασκού και πωλήθηκαν σε
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους μέσω των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 18 πρόβατα και 90 κριοί για
αναπαραγωγή, 23 αίγες, 19 τράγοι, 109 ρίφια αρσενικά και 51 ρίφια θηλυκά. Όλα τα ζώα ήταν
ανθεκτικά στην τρομώδη νόσο.
Στα πλαίσια των ελέγχων εφαρμογής του περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμου [Ν86(Ι)/2001,
Ν272(Ι)/2004, Ν115(Ι)/2009] και του περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού
Γάλακτος) Νόμου του 2017 Ν50(Ι)/2017, ο Κλάδος πραγματοποίησε 26 ελέγχους, έδωσε 9
εγκρίσεις νέων παραγωγών, 1 έγκριση πρώτου αγοραστή και 5 εγκρίσεις βυτιοφόρων. Στο πλαίσιο
του περί της Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και
της Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμου 81(Ι)2006, εκπαιδεύτηκαν 2 ταξινομητές για σφάγια
βοοειδών και 5 ταξινομητές για σφάγια χοίρων. Ο Κλάδος έχει την ευθύνη σύγκλησης των μελών
στις Συνεδριάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος (ΕΕΓ)-3 συναντήσεις το 2019- καθώς και της
διοργάνωσης του ετήσιου Παγκύπριου Επιστημονικού Συνέδριου της ΕΕΓ στο οποίο, το 2019,
παρευρεθήκαν 243 άτομα.

Μονάδα φυτών μεγάλης καλλιέργειας (ΜΦΜΚ)
Η μονάδα φυτών μεγάλης καλλιέργειας ασχολείται με τους κλάδους παραγωγής των σιτηρών,
ψυχανθών, βιομηχανικών και κτηνοτροφικών φυτών. Αρμοδιότητες της είναι η ενημέρωση και
εκπαίδευση των γεωργών, η επίλυση των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
γεωργοί σε θέματα ΦΜΚ, η διεξαγωγή μελετών, η συμβολή στον καθορισμό πολιτικής και στην
υιοθέτηση και εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην Κύπρο για τους υπό αναφορά κλάδους
παραγωγής. Στα πλαίσια εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου αποστέλλει τις τρέχουσες τιμές
πώλησης για τα κυριότερα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας (σιτάρι, κριθάρι). Η ΜΦΜΚ
συμμετείχε σε συναντήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής ΚΟΑ της ΕΕ για τη ζάχαρη, τα σιτηρά και
τα κλωστικά φυτά.
Σποροπαραγωγικό Κέντρο (ΣΚ)
Το ΣΚ προώθησε σχέδια Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων και παραγωγής Προβασικών και
Βασικών Σπόρων σιτηρών που προορίζονται αποκλειστικά για σπορά, και στα πλαίσια του
Σχεδίου διατέθηκαν, κατά τη διάρκεια του 2019, 743 τόνοι (το 2018 943 τόνοι). Η αξία των
ποσοτήτων αυτών ανήλθε στο ποσό των €386,573.50 (χωρίς Φ.Π.Α.).

Τομέας νομοθεσιών
Φυτοϋγεία και εμπορικές προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων (ΦΕΠΓΠ)
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Οι έλεγχοι που αφορούν τη φυτοϋγεία επικεντρώθηκαν σε 1) φορτία καλλωπιστικών φυτών
προέλευσης από κράτη όπου εντοπίστηκε το βακτήριο Xylella fastidiosa, και 2) πατατόσπορο που
διακινείται από άλλα κράτη μέλη προς την Κύπρο, χωρίς να εντοπιστεί κανένας επιβλαβής
οργανισμός καραντίνας. Όσον αφορά τα φυτά και φυτικά προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή
σε τρίτες χώρες και για τα οποία απαιτούνται Πιστοποιητικά Φυτοϋγείας, πραγματοποιήθηκαν,
όπου κρίθηκε απαραίτητο, όλοι οι μακροσκοπικοί έλεγχοι και εργαστηριακές δοκιμές και δεν
εντοπίσθηκε κανένας επιβλαβής οργανισμός.
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν επισκοπήσεις σε καλλιέργειες, δασικές περιοχές, σημεία πώλησης
καλλωπιστικών φυτών, φυτώρια παραγωγής δενδρυλλίων καθώς και έλεγχοι στα εγγεγραμμένα
στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δειγματοληπτικά σε επίπεδο
γεωργών, χωρίς να εντοπιστούν μη συμμορφώσεις. Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων των
ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ποιοτικού ελέγχου γεωργικών και ζωικών
προϊόντων στη λιανική αγορά, διαπιστώθηκαν 26 περιπτώσεις παραβάσεων της Νομοθεσίας και
επιβλήθηκαν αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις.
Στα πλαίσια του ελέγχου της εμπορίας των σπόρων διαπιστώθηκαν 3 περιπτώσεις παραβάσεων
της Νομοθεσίας, λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα και επιβλήθηκαν οι ενδεδειγμένες διοικητικές
κυρώσεις. Το 2019 λήφθηκαν 12 αιτήσεις για την εγγραφή νέων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο
Ποικιλιών, εγγράφηκαν 1 ποικιλία καρπουζιού, 1 ποικιλία αραχίδας, και ανανεώθηκε η εγγραφή 1
ποικιλίας κρεμμυδιού. Με βάση τον νόμο για τον έλεγχο της εφαρμογής του περί Παραγωγής και
Εμπορίας της Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμου του 2016, έγιναν τακτοί έλεγχοι σε γεωργικές
εγκαταστάσεις και αποθήκες συλλογής, και λήφθηκαν δείγματα, τα οποία αποστάληκαν στο Γενικό
Χημείο του Κράτους και δόθηκε μία άδεια συγκομιδής με σκοπό τη διακίνηση μερών φυτών
βιομηχανικής κάνναβης σε άλλο κράτος μέλος. Τέλος, στους μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων
φυτικής προέλευσης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις αναλύσεις δειγμάτων που
διενεργήθηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν εντοπίσθηκε μικροβιακό φορτίο για το οποίο
έχρηζε η λήψη πρόσθετων μέτρων.
Αγροχημικά και ζωοτροφές (AZ)
Ο Κλάδος Αγροχημικά και Ζωοτροφές έχει την ευθύνη εφαρμογής των νομοθεσιών που αφορούν
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα (ΦΠ), Βιοκτόνα, Λιπάσματα και Ζωοτροφές και την παρακολούθηση
των σχετικών εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Το 2019 υποβλήθηκαν 100 αιτήσεις για
χορήγηση άδειας ΦΠ, 173 αιτήσεις για ανανέωση άδειας ΦΠ, 136 αιτήσεις για τροποποιήσεις
αδειών ΦΠ, 36 αιτήσεις για ανανέωση άδειας πωλητή γεωργικών φαρμάκων και χορηγήθηκε άδεια
σε 8 καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ενώ ανακλήθηκε η άδεια 27 καταστημάτων
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Χορηγήθηκε άδεια σε 28 πωλητές γεωργικών φαρμάκων και
ανακλήθηκε η άδεια σε 39 πωλητές. Εκδόθηκαν 105 Πιστοποιητικά Κατάρτισης Επαγγελματία
Χρήστη ΦΠ και 59 πιστοποιητικά κατάρτισης Συμβούλων ΦΠ. Επίσης υποβλήθηκαν 133 αιτήσεις
για χορήγηση άδειας σε βιοκτόνα που περιέχουν υπάρχουσες δραστικές ουσίες, 68 αιτήσεις
ανανέωσης και 83 αιτήσεις τροποποίησης. Χορηγήθηκε άδεια σε 182 βιοκτόνα προϊόντα ενώ
ανακλήθηκε η άδεια 126 βιοκτόνων προϊόντων.
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Όσον αφορά τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης, υποβλήθηκαν 29 αιτήσεις για χορήγηση
άδειας, 21 αιτήσεις για ανανέωση άδειας και 47 αιτήσεις για τροποποίηση άδειας. Χορηγήθηκε
άδεια σε 26 νέα βιοκτόνα προϊόντα. Χορηγήθηκε άδεια σε 8 Συνεργεία εκτέλεσης επαγγελματικών
εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων και ανανεώθηκε η άδεια σε 13, ενώ εκδόθηκε ανανέωση άδειας
σε 16 Υπεύθυνους Συνεργείων. Στα πλαίσια του Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων, έγιναν 18
δειγματοληψίες για έλεγχο της ποιότητας λιπασμάτων και έχουν εγκριθεί 36 νέες αιτήσεις
εγγραφής λιπασμάτων. Στα πλαίσια της εφαρμογής της σχετικής Νομοθεσίας Ζωοτροφών
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και δειγματοληψίες ζωοτροφών στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας
και στα σημεία διακίνησης όπως αυτά υποδεικνύονταν από τους εμπόρους. Παραχωρήθηκαν,
μετά από έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων, 366 εγκρίσεις εισαγωγής υλικών συνολικής
ποσότητας 360 χιλιάδων τόνων και λήφθηκαν 2.306 γνωστοποιήσεις άφιξης υλικών από την ΕΕ
συνολικής ποσότητας 349 χιλιάδων τόνων περίπου. Λήφθηκαν και επιθεωρήθηκαν 257 δείγματα
ζωοτροφών

από
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επισκέψεις

σε

εμπορικούς

μύλους

ζωοτροφών,

παρασκευαστές

προμιγμάτων, παρασκευαστές πρώτων υλών, μύλους σε κτηνοτροφικές μονάδες, εισαγωγείς και
ενδιαμέσους, καθώς και στα λιμάνια Λεμεσού, Βασιλικού και Λάρνακας και διάφορους
κτηνοτρόφους.
Προϊόντα ποιότητας (ΠΠ)
Ο Κλάδος είναι ο εθνικός συντονιστής σε θέματα Codex Alimentarius. Eτοίμασε δύο νομοσχέδια:
τον «περί Απονομής Κυπριακού Σήματος Νόμο του 2019» και τον «περί της Ρύθμισης της
Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου». Το ΤΓ είναι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της
Νομοθεσίας, που διέπει τη Βιολογική Γεωργία. Επίσης, συμβάλλει στην ενημέρωση και
εκπαίδευση σε θέματα βιολογικής γεωργίας. Το 2019, ο αριθμός των ελεγχόμενων επιχειρηματιών
βιολογικής

παραγωγής

ανήλθε

στους

1.551

(1.295

φυτική

και

ζωική

παραγωγή

με

βιοκαλλιεργούμενη έκταση που ανέρχεται περίπου στα 6.271 εκτάρια, και 256 μεταποίηση και
εμπορία). Με την εμπορία βιολογικών προϊόντων ασχολούνται και ελέγχονται από το ΤΓ περί τα
67 καταστήματα λιανικής πώλησης και υπεραγορές. Στα πλαίσια της εφαρμογής της Κοινοτικής και
Εθνικής Νομοθεσίας που διέπει τα Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων,
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις/ παρουσιάσεις, για Προστατευόμενες Ονομασίες
Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ), Εγγυημένα Παραδοσιακά
Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) και Προαιρετικές Ενδείξεις Ποιότητας (π.χ. Προϊόν Ορεινής
Παραγωγής).
παραδοσιακών

Συνεχίστηκε
κυπριακών

ο

εμπλουτισμός

προϊόντων,

των

του

βιβλιογραφικού

οποίων

οι

μητρώου

ονομασίες

θα

με

στοιχεία

μπορούσαν

να

καταχωρηθούν ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ.
Έλεγχος Νομοθεσιών (ΕΝ)
Ο Κλάδος ΕΝ έχει την ευθύνη εφαρμογής μεγάλου αριθμού νομοθεσιών που σχετίζονται με όλη
την αγροδιατροφική αλυσίδα, σύμφωνα και με τον Κοινοτικό Κανονισμό (EE) 2017/625. Οι έλεγχοι
αφορούσαν:

ποιότητα

και

ασφάλεια

ζωοτροφών,

εγκαταστάσεις

πριν

τη

σχετική

αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών επιχειρήσεων, φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών και φυτικών
προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των επισκοπήσεων για ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών,
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ποιότητα φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων προς
φύτευση,

ορθή

χρήση

φυτοπροστατευτικών

προϊόντων,

ποιότητα

και

σήμανση

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ποιότητα φρέσκων φρούτων και λαχανικών, προδιαγραφές
εμπορίας αυγών και κρέατος πουλερικών, αυγών προς επώαση και νεοσσών πουλερικών
ορνιθώνος, ταξινόμηση των σφάγιων χονδρών βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών στα σφαγεία,
μικροβιακούς ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής
(γεωργικές εκμεταλλεύσεις), βιολογικά προϊόντα και προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης

(ΠΟΠ),

Προστατευόμενης

Γεωγραφικής

Ένδειξης

(ΠΓΕ)

και

Εγγυημένων

Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), ποιότητα λιπασμάτων, ποιότητα και σήμανση
βιοκτόνων, νιτρορύπανση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και παραγωγή και εμπορία βιομηχανικής
Κάνναβης.

Τομέας διαχείρισης κινδύνων (ΤΔΚ) – (Αρμοδιότητες πρώην ΟΓΑ – από 7/8/2019)
Ο τομέας εφαρμόζει το νέο σύστημα στήριξης με το οποίο καλύπτονται όλες οι καλλιέργειες, έναντι
όλων των κινδύνων που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να
εξομοιωθούν ως θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της Αιγοπροβατοτροφίας. Από την
ημερομηνία ανάληψης των αρμοδιοτήτων, το ΤΓ έχει προβεί σε ενέργειες και διαδικασίες
προκειμένου να τύχει άμεσης εφαρμογής το νέο σύστημα, έχουν πραγματοποιηθεί 36
περιφερειακές ενημερώσεις παγκύπρια, όπου παρουσιάστηκαν οι πρόνοιες του νέου Πλαισίου και
έχουν καταρτιστεί προσχέδια Εγχειριδίων Εργασίας και Εκτιμήσεων. Για το 2019 μέσω του
ΤΓ/Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων καταβλήθηκαν περί τα €7 εκατομμύρια σε ζημιές που αφορούν τα
διάφορα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει έρευνα µε στόχο την ορθολογική αύξηση
της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την αναβάθμιση της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων, στο πλαίσιο της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και
προστασίας του περιβάλλοντος. Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται οι Κλάδοι Δενδροκομίας,
Βελτίωσης Φυτών, Λαχανοκομίας, Φυτοπροστασίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
Ζωικής Παραγωγής, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανεξάρτητη μονάδα
η Μονάδα Εγγραφής Ποικιλιών. Eδρεύουν επίσης το Εθνικό Βοτανολόγιο και η Εθνική
Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών δημοσιεύνται σε
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή στη σειρά εκδόσεων του ΙΓΕ Cyprus Agricultural
Research Reports (CARR). Η τελική διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς το
γεωπονικό και αγροτικό πληθυσμό της Κύπρου γίνεται με τη δημοσίευση στη σειρά
εκδόσεων Ενημερωτικά Δελτία, σε εκλαϊκευμένα εγχώρια περιοδικά και στον εγχώριο τύπο,
με ημερίδες και επισκέψεις στους Πειραματικούς Σταθμούς και με ανοικτές διαλέξεις. Το ΙΓΕ
συνεργάζεται µε οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών που ασχολούνται µε τη γεωργία (Food
and Agriculture Organization - FAO, International Atomic Energy Agency - IAEA), µε άλλους
διεθνείς οργανισμούς (International Plant Genetic Resources Institute - IPGRI, International
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Center for Agricultural Research in the Dry Areas - ICARDA, International Maize and Wheat
Improvement Center - CIMMYT), την ΕΕ, και µε ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην
Κύπρο και διεθνώς στα πλαίσια διμερών συμφωνιών. Το Ινστιτούτο αποτελεί το εθνικό
κέντρο των διεθνών συστημάτων AGRIS και CARIS.

Κλάδος Δενδροκομίας
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου Δενδροκομίας αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας
των παραγόμενων προϊόντων δενδρωδών καλλιεργειών και αμπέλου, στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ντόπιων προϊόντων και στην ορθολογική αύξηση της παραγωγής.
Στον τομέα της Αμπελουργίας, συνεχίστηκε η αξιολόγηση της επίδρασης της καλλιεργητικής
συμπεριφοράς και περιόδου ωρίμανσης κάτω από διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές
συνθήκες των κυριότερων επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών εμβολιασμένων σε
αμερικάνικα υποκείμενα. Αξιολογούνται 6 επιτραπέζιες ποικιλίες στους Πειραματικούς
Σταθμούς Σαϊττά και Αχέλειας καθώς και οι οινοποιήσιμες γηγενείς ποικιλίες Μαραθεύτικο
και Ξυνιστέρι, σε συνεργασία με ιδιώτες αμπελουργούς. Συνεχίζεται η αξιολόγηση της
καλλιεργητικής συμπεριφοράς επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών κάτω από
διαφορετικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Μελετώνται διάφορες φυσιολογικές ανωμαλίες
που παρουσιάζονται, όπως το πρόβλημα ανθόρροιας της γηγενούς οινοποιήσιμης ποικιλίας
Μαραθεύτικο. Αξιολογούνται πάνω από 20 επιτραπέζιες και 24 οινοποιήσιμες ποικιλίες
στους Πειραματικούς σταθμούς Σαϊττά, Αχέλειας και σε αμπελώνες παραγωγών και γίνεται
αξιολόγηση και αμπελογραφική περιγραφή πέραν των 120 άγριων φυτών στον Πειραματικό
Σταθμό Σαϊττά.
Στον τομέα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, διεξάχθηκε αξιολόγηση ποικιλιών
Κερασιάς (Prunus avium) οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες στον πειραματικό Σταθμό του
Σαϊττά, ως προς τη φυσιολογική ανωμαλία σκισίματος των καρπών που παρουσιάζουν.
Ολοκληρώθηκαν

οι πειραματικές εργασίες για τις ανάγκες του προγράμματος LIFE+

ORGANIKO και συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας για την Περιγραφή και την
εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών οπωροφόρων. Το 2019 άρχισε το Έργο 3PRO:
«Proactive Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture» που έχει
ως γενικό στόχο τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και της επεξεργασίας τροφίμων
στην περιοχή του Τροόδους.
Στον τομέα της ελαιοκομίας και τεχνολογίας ελαιόλαδου συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ex
situ διατήρηση, χαρακτηρισμό και αξιολόγηση γενετικού υλικού ελιάς που περιλαμβάνεται
στη Συλλογή Γενετικού Υλικού Ελιάς του ΙΓΕ στην Τόχνη. Ολοκληρώθηκε ο χαρακτηρισμός
του υφιστάμενου ντόπιου γενετικού υλικού και
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συνεχίστηκε η μελέτη ποιοτικών

χαρακτηριστικών των προϊόντων ελιάς (ελαιόκαρπος και ελαιόλαδο) και της εξέλιξης τους
κατά την ωρίμαση και μετασυλλεκτικά, η επίδραση παραγόντων κατά τη διαδικασία
εξαγωγής ελαιόλαδου και η διαμόρφωση του οργανοληπτικού και χημικού προφίλ των
εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της απόδοσης σε
ελαιόλαδο,

των

ρεολογικών-χημικών

χαρακτηριστικών

της

ελαιοπάστας

και

των

φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου, φαίνεται ότι το
προφίλ ωρίμασης είναι διαφοροποιημένο μεταξύ των ποικιλιών ενώ το στάδιο ωρίμασης του
ελαιόκαρπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του
ελαιόλαδου.
Από το ερευνητικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση τεσσάρων ποικιλιών εσπεριδοειδών σε
ασβεστούχα εδάφη που ολοκληρώθηκε διαφάνηκε η ακαταλληλότητα κάποιων υποκειμένων
και η υπεροχή της νεραντζιάς (κιτρομηλιάς) ως υποκείμενο.

Κλάδος Βελτίωσης Φυτών
Ο Κλάδος Βελτίωσης Φυτών ασχολείται µε τη γενετική βελτίωση της αποδοτικότητας του
κριθαριού, μαλακού και σκληρού σιταριού, και του τριτικάλε, την ποιοτική αξιολόγηση και
διαχείριση του συγκοµιζόµενου προϊόντος, τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών,
συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και τις ποικιλίες
ψυχανθών και κτηνοτροφικών φυτών. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης του γενετικού υλικού
όλων των καλλιεργούμενων ποικιλιών που προέκυψαν από το πρόγραμμα βελτίωσης του
Κλάδου και την παραγωγή του σπόρου του βελτιωτή και συνεργάζεται µε διεθνή ιδρύματα
βελτίωσης, όπως το CIMMYT και η ICARDA.
Στο πρόγραμμα βελτίωσης του ΙΓΕ διενεργούνται μακροχρόνια πειράµατα για τη δηµιουργία
νέων, βελτιωµένων ποικιλιών κριθαριού, προσαρµοσµένων στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες
της Κύπρου, τόσο σε συνθήκες συμβατικής όσο και βιολογικής γεωργίας. Σε συνεργασία με
παραγωγούς βιολογικής γεωργίας, διενεργούνται πειράματα Συμμετοχικής Βελτίωσης
(Participatory Breeding) για τη δημιουργία ποικιλιών κριθαριού που να αντεπεξέρχονται
ικανοποιητικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ποικιλιών διπλής χρήσης,
κατάλληλες τόσο για σανοποίηση όσο και για παραγωγή σπόρου. Διεκπεραιώθηκε ο
διατοπικός έλεγχος πολλών γενετικών γραµµών κριθαριού σε πέντε διαφορετικές
τοποθεσίες. Η νέα ποικιλία ΠΗΓΗ χωρίς άγανα και η νέα, δίστοιχη ποικιλία ΠΟΛΙΤΙΚΟ έχουν
εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο, ενώ η εξάστοιχη ποικιλία ΜΥΡΤΟΥ και η πρώτη ποικιλία
γυμνού κριθαριού στην Κύπρο που είναι κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση και για
διατροφή των µονογαστρικών ζώων δόθηκαν για εγγραφή. Ο κλάδος εκπροσωπεί την
Κύπρο στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST FA1306 μέσω των διεθνώς καινοτόμων
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διαδικασιών φαινοτύπισης στον αγρό, που έχει αναπτύξει για σκοπούς Βελτίωσης Φυτών
και προβλήθηκαν από το διεθνούς εμβέλειας τηλεοπτικό πρόγραμμα FUTURIS του
EuroNews, το οποίο επισκέφθηκε το ΙΓΕ και πήρε συνεντεύξεις από τους ερευνητές,
προβάλλοντας το ΙΓΕ και την Κύπρο διεθνώς.
Στο πλαίσιο του προγράμματος γενετικής βελτίωσης του ντόπιου λουβιού, που διεξάγεται σε
συνεργασία με τα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας, με χρήση καινοτόμων
μεθόδων φαινοτύπισης και επιλογής με βάση την Προγνωστική Βελτίωση (Prognostic
Breeding), απομονώθηκαν υψηλοαποδοτικές σειρές από τις ντόπιες ποικιλίες Αργάκα και
Σωτήρα, οι οποίες εξετάζονται και ως προς το μικροβιακό φορτίο των ριζών τους.
Στο σιτάρι, νέες υποσχόμενες γενετικές γραμμές εξετάζονται για την προσαρμοστικότητα
τους στις κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Οι νέες ποικιλίες μαλακού σιταριού
«ΑΧΕΛΕΙΑ» και «ΓΙΟΛΟΥ», κατάλληλες για σποροπαραγωγή, εγγράφηκαν στον Εθνικό
Κατάλογο Ποικιλιών, ενώ συνεχίστηκε η έρευνα για νέες ποικιλίες σκληρού σιταριού με
χαμηλότερες υδατικές ανάγκες. Οι ποικιλίες αραχίδας «ΝΤΟΠΙΑ» και «ΝΙΚΟΚΛΙΑ»
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις δοκιμές και εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ενώ
οι γεωργοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την καλλιέργεια τους. Οι ποικιλίες βίκου “Κίµων” και
“Ζήνων” εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και το Σποροπαραγωγικό Κέντρο
ξεκίνησε ήδη τη διάθεση του “Κίµων” στους παραγωγούς. Φυτεύτηκε επίσης δοκιμαστικός
αγρός μπιζελιού στη Δρομολαξιά και ξεκίνησαν επιλογές για νέες γραμμές ρεβιθιών
ανθεκτικών σε ξηροθερμικά κλίματα.
Στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα φαίνεται ότι το
επίπεδο άρδευσης επηρεάζει την παραγωγή και τη συγκέντρωση σακχάρων, όχι όμως το
φαινολικό περιεχόμενο της ποικιλίας στέβιας Candy. Άρχισε νέα ερευνητική πρόταση για
μελέτη των βρώσιμων φαρμακευτικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας κρίταμο, ελίχρυσος,
κάππαρη και ξυσταρκά, για τα οποία θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα καλλιέργειας και θα
μελετηθούν τα παραγωγικά χαρακτηριστικά και η αντιοξειδωτική δράση των εκχυλισμάτων
τους, η αντιμικροβιακή δράση έναντι παθογόνων που προκαλούν αλλοίωση τροφίμων ή
λοιμώξεις στον άνθρωπο και η ικανότητα των εκχυλισμάτων να αναστέλλουν τη δράση του
ενζύμου οξειδάση της ξανθίνης που σχετίζεται με τη συσσώρευση ουρικού οξέος στις
αρθρώσεις. Στα πλαίσια του έργου 3PRO TROODOS ξεκίνησε εθνοβοτανική έρευνα σχετικά
με τη χρήση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στο Τρόοδος.

Κλάδος Λαχανοκομίας
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Ο Κλάδος Λαχανοκομίας μελετά την καλλιέργεια

λαχανικών σε εντατικά συστήματα, τη

µετασυλλεκτική διαχείριση οπωροκηπευτικών και την ex situ διατήρηση και αξιοποίηση των
τοπικών φυτικών γενετικών πόρων σε συνεργασία με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού που
υπάγεται στον Κλάδο.
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για τον εμβολιασμό λαχανικών δημοσιεύθηκε σειρά
μελετών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ένα κεφάλαιο σε βιβλίο για τον
εμβολιασμό λαχανικών από τον οίκο CABI Books. Εκδόθηκαν επίσης ενημερωτικά
εγχειρίδια για: (α) τη διαμόρφωση παραγωγικών, ποιοτικών και μετασυλλεκτικών
χαρακτηριστικών στο καρπούζι με τον εμβολιασμό, και (β) τη φυσιολογική ασυμβατότητα
υποκειμένου-εμβολίου και τη διασύνδεση της με το φαινόμενο της κατάρρευσης (ξαφνικού
θανάτου) των φυτών πεπονιού που παρατηρείται προσυλλεκτικά. Εξετάζονται επίσης
παραδοσιακές ποικιλίες τομάτας που διατηρούνται στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΙΓΕ,
ως προς την ανταπόκριση τους στον εμβολιασμό σε περιβάλλοντα υψηλών και χαμηλών
εισροών.
Στο πρόγραμμα που αφορά τη συγκέντρωση νιτρικών σε εγχώρια φυλλώδη λαχανικά
δημοσιεύτηκαν δύο έγκριτες μελέτες στο περιοδικό Food Chemistry, ενώ τα πρωτογενή
στοιχεία διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου
στην έκθεση του εγχώριου πληθυσμού σε νιτρικά. Ετοιμάζεται ενημερωτικό εγχειρίδιο για τα
επίπεδα νιτρικών που εντοπίζονται σε εγχώρια λαχανικά και τους προσυλλεκτικούς και
μετασυλλεκτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση τους.
Στο πρόγραμμα διερεύνησης των δυνατοτήτων καλλιέργειας άγριων και συγγενικών
λαχανευόμενων ειδών συνεχίστηκε η αξιολόγηση της προσαρμοστικότητας του κυπριακού
σπαραγγιού (A. stipularis και A. acutifolius) και η σύγκριση της φυτοχημικής σύστασης και
βιολειτουργικής αξίας μεταξύ των in situ και ex situ πληθυσμών. Στο ίδιο πρόγραμμα
ολοκληρώθηκαν δύο μελέτες που αφορούν 13 είδη μικροσαλατών (microgreens)
καλλιεργημένων σε ελεγχόμενες συνθήκες και της δυνατότητας διαμόρφωσης του
φυτοχημικού τους προφίλ με φωτισμό ελεγχόμενου φάσματος. Δημοσιεύθηκαν δύο μελέτες
στα περιοδικά Food Chemistry και Frontiers in Plant Science. Προγραμματίζεται η έκδοση
ενημερωτικού εγχειριδίου για ευρύ αναγνωστικό κοινό.
Στο ερευνητικό πρόγραμμα αξιολόγησης ντόπιων κλώνων ροδιάς, δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Scientia Horticulturae ο χαρακτηρισμός της ex situ συλλογής του ΙΓΕ που είναι
εγκατεστημένη στο Σταθμό Τόχνης. Τα αποτελέσματα προωθήθηκαν στο Τμήμα Γεωργίας
για εξέταση της εγγραφής της ροδιάς στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.
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Το 2019 ξεκίνησε η ερευνητική πρόταση «Χαρούπι, ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η
επιστήμη συναντά τη βιομηχανία» και ακρωνύμιο «BLACKGOLD» στην οποία συμμετέχει ο
Κλάδος με ερευνητικούς στόχους τον γενετικό και φαινοτυπικό

χαρακτηρισμό

των

κυπριακών πληθυσμών χαρουπιάς και τον φυσιολογικό και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό
της ωρίμασης και μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς επίλεκτων γονοτύπων.
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Γενετικού Υλικού κάλυψαν την καταγραφή, συλλογή,
χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση ντόπιου γενετικού Υλικού. Κατά το 2019
ετοιμάστηκαν και δημοσιεύτηκαν τέσσερις επιστημονικές δημοσιεύσεις που αφορούσαν το
χαρακτηρισμό γενετικού υλικού σκληρού σιταρίου, τα αποτελέσματα των in situ δράσεων
του προγράμματος CAREMEDIFLORA, και τη φυσιολογία φύτρωσης των σπερμάτων του
είδους Sarcopoterium spinosum και των ειδών του γένους Aegilops.

Κλάδος Ζωικής Παραγωγής
Η ερευνητική εργασία του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής (ΚΖΠ) επικεντρώνεται στα
μηρυκαστικά ζώα και αφορά θέματα διατροφής, διαχείρισης, αναπαραγωγής και γενετικής
βελτίωσης των ζώων σε ημιεντατικά ή εντατικά συστήματα εκτροφής, με στόχο την αύξηση
της παραγωγής γάλακτος και κρέατος και τον αποτελεσματικό έλεγχο ή/και την πρόληψη
ασθενειών με ζωοτεχνικές μεθόδους.
Στην Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας (ΠΕΑ) εφαρμόζεται η ομαδοποίηση των βοοειδών και
των αιγοπροβάτων και διαμορφώνεται η διατροφή τους με βάση το παραγωγικό στάδιο και
τη γαλακτοπαραγωγή τους. Η πειραματική μονάδα των προβάτων Χίου διατηρεί σήμερα
πληθυσμό 350 προβατίνων αναπαραγωγής και 30 κριών, όλα ανθεκτικά στην Τρομώδη
Νόσο. Το 2019, συνεχίστηκε το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των νεαρών ζώων με
επιλογή για παραγωγικά χαρακτηριστικά και δόθηκαν σε κτηνοτρόφους 35 κριοί, 91
αρσενικά και 75 θηλυκά αρνιά, ενώ από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί στους
κτηνοτρόφους πέραν των 5000 ανθεκτικών στην Τρομώδη Νόσο προβάτων Χίου, υψηλής
γενετικής αξίας και παραγωγής.
Συνεχίστηκε το ερευνητικό πρόγραμμα για μελέτη των διαφόρων γενοτύπων της Τρομώδους
Νόσου στις αίγες Δαμασκού και τυχόν συσχετισμό τους με παραγωγικά και αναπαραγωγικά
χαρακτηριστικά των ζώων, ενώ συνεχίστηκαν και οι συζεύξεις, με στόχο τη δημιουργία
πυρήνα 300 αιγών, ανθεκτικών στην νόσο. Το 2019, διατέθηκαν στους κτηνοτρόφους 40
τράγοι, 54 αρσενικά και 50 θηλυκά ερίφια υψηλής γενετικής αξίας και με εξακριβωμένους
γενότυπους για την Τρομώδη Νόσο.
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Στον τομέα της διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων, δίνεται προτεραιότητα στη
διατήρηση ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως
είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Ευρωπαϊκό Εστιακό
Σημείο για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους (ERFP). Από το 2015 ως το 2019 ο ΚΖΠ
συμμετείχε στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ζωικής Παραγωγής
(EAAP).
Με εισήγηση του ΥΓΑΑΠ και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η πρόταση
AGRICYGEN (Cyprus AGRIcultural Genomics cENtre) την οποία συντόνισε ο ΚΖΠ στο
πρόγραμμα Horizon 2020 (Teaming Phase 2) και παρά την υψηλή βαθμολογία δε
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, θα υλοποιηθεί με εθνικό προϋπολογισμό από το 2021-2027.
Το έργο στοχεύει στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας ώστε να επιτευχθεί:
α) αύξηση της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, β) αύξηση της παραγωγής εγχώριων
ζωοτροφών και γ) οικολογική αναβάθμιση των κυπριακών εδαφών. Εκτιμάται ότι τα
αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων παραγωγής
γάλακτος και ζωοτροφών για παρασκευή χαλλουμιού ως Π.Ο.Π.

Κλάδος Φυτοπροστασίας
Κατά το 2019, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου περιλάμβαναν θέματα της
Φυτοπαθολογίας και της Εντομολογίας. Οι επιμέρους μελέτες αφορούσαν προγράμματα
φυτοπροστασίας σε λαχανοκομικές και δενδρώδεις καλλιέργειες όπως εσπεριδοειδή,
πυρηνόκαρπα, ελιές, αμπέλια και χαρουπιές.
Μέσα από μακροχρόνια ερευνητικά προγράμματα ο κλάδος Φυτοπροστασίας έχει
δημιουργήσει φυτείες υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού στις κυριότερες δενδρώδεις
καλλιέργειες με στόχο την παραγωγή, διατήρηση και διάθεση υγιούς πολλαπλασιαστικού
υλικού αξιόλογων παραδοσιακών αλλά και εισαγόμενων ποικιλιών. Εκπονήθηκαν
προγράμματα εξυγίανσης και διατήρησης υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για τις
καλλιέργειες

εσπεριδοειδών,

πυρηνοκάρπων

και

αμπέλου.

Αναπτύχθηκαν

και

αξιολογήθηκαν νέες μέθοδοι καθαρισμού των δέντρων από ιούς και ιοειδή που στηρίζονται
στη χρήση εξειδικευμένων τεχνικών θερμοθεραπείας, κρυοθεραπείας και χημειοθεραπείας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση και το χαρακτηρισμό του ιού της
τριστέζας και των ιοειδών των εσπεριδοειδών, μελετήθηκαν τα βιολογικά και μοριακά
χαρακτηριστικά των παθογόνων, αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν νέες τεχνικές για την
ταυτόχρονη ανίχνευση σημαντικών ιών και ιοειδών που προσβάλλουν πολλές από τις κύριες
δενδρώδεις και λαχανοκομικές καλλιέργειες και μελετήθηκε η εμφάνιση των ιών που
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μεταδίδονται τόσο μηχανικά όσο και με τη μεσολάβηση φορέων στις καλλιέργειες
σολανωδών και κολοκυνθοειδών της Κύπρου.
Στην Εντομολογία, συνεχίστηκε το πρόγραμμα «Βιολογική αντιμετώπιση του υπονομευτή
της τομάτας Tuta absoluta και διερεύνηση της ανθεκτικότητας του σε εντομοκτόνα» και
ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανθεκτικότητα του εντόμου σε 4 εντομοκτόνα που
χρησιμοποιούνται

ευρέως

από

τους

γεωργούς

για

την

αντιμετώπισή

του

(ai.

chlorantraniliprole, indoxacarb, emamectin benzoate, spinosad). Στο Εντομοτροφείο του ΙΓΕ,
συνεχίστηκε η εκτροφή “ωφέλιμων” αρπακτικών M. pygmaeus, Chrysoperla carnea και N.
tenuis

για

αντιμετώπιση

των

αλευρωδών,

θριπών,

λεπιδοπτέρων

κ.α.,

και

του

παρασιτοειδούς Diglyphus isaea για την αντιμετώπιση της λιριομύζας.
Διερευνήθηκε η αιτιολογία σημαντικών φυτονόσων σε λαχανοκομικές και δενδρώδεις
καλλιέργειες της Κύπρου ενώ τα Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας και Εντομολογίας του ΙΓΕ
παρείχαν επιστημονική στήριξη σε γεωπόνους εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, ιδιώτες
γεωπόνους και παραγωγούς. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2200 εξειδικευμένες
εργαστηριακές αναλύσεις για τη διάγνωση φυτικών ασθενειών και εντομολογικών εχθρών
και παρασχέθηκαν συμβουλές και καθοδήγηση σε φοιτητές, γεωργούς και γεωπόνους για
θέματα φυτοπροστασίας.

Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Οι κύριες ερευνητικές δραστηριότητες του κλάδου ΦΠ&Π εστιάζονται στην ορθολογιστική
διαχείριση των φυσικών πόρων, τη γεωργία ακριβείας, την προστασία του περιβάλλοντος,
την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στη γεωργία.
Στα πλαίσια του προγράμματος χαρτογράφησης της γονιμότητας των γεωργικών εδαφών
της Κύπρου, που έχει ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακού εδαφολογικού χάρτη των κύριων
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του επιφανειακού στρώματος των γεωργικών εδαφών της
Κύπρου και τη δημιουργία ενός εργαλείου ορθολογικής λίπανσης και άρδευσης των
καλλιεργειών που θα βασίζεται στο χάρτη αυτό, έγιναν οι πρώτες δειγματοληψίες και
αναλύσεις των εδαφικών δειγμάτων.
Στη χρήση του επεξεργασμένου νερού τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι ουσίες
αναδυόμενου ενδιαφέροντος (ενεργές φαρμακευτικές ενώσεις, ενδοκρινικοί διαταράχτες κ.α.)
προσλαμβάνονται και βιοσυσσωρεύονται στα εδώδιμα μέρη των καλλιεργούμενων φυτών
που αρδεύονται με επεξεργασμένο νερό, ωστόσο οι επιπτώσεις αυτών των μικρορύπων,
μεμονωμένα, στην δημόσια υγεία είναι αμελητέες.
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Στη θρέψη-άρδευση των φυτών και τις υδροπονικές καλλιέργειες, όπου δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην ανάπτυξη γεωργικών συστημάτων ακριβείας (κλειστά συστήματα καλλιέργειας)
στα θερμοκήπια, έγινε σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων, εκπαιδεύτηκαν μαθητές,
φοιτητές, γεωργοί, και δόθηκε υλικό για μάθηση. Ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά
προγράμματα LIFE+ «Adapt2Change», «Organiko», Interreg «Med-Greenhouses», το
εκπαιδευτικό Erasmus+ δράσης «ΚΑ1» και συνεχίστηκαν τα ερευνητικά προγράμματα
MAGNET/restart 2016-2020 (ΙΠΕ), και IoT4Potato, CySloP /IOF2020 (European Union’s
Horizon).
Στην ανθοκομία, η έρευνα εστιάσθηκε στη μελέτη ειδών της Κυπριακής χλωρίδας για χρήση
στην εμπορική ανθοκομία και κηποτεχνία, στα πλαίσια της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας
και της προστασίας της σπάνιας ενδημικής και αυτοφυούς χλωρίδας της Κύπρου. Τo 2019
άρχισε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ «GreenNet», το ερευνητικό πρόγραμμα
Διδάκτωρ «Spaces» (ΙδΕΚ), το Excellence of Hubs «ICARUS» (ΙδΕΚ), και η δράση COST
18201 (Conserve Plants).
Στη γεωργική μηχανολογία, μελετήθηκαν περεταίρω τρόποι βελτίωσης της καλλιέργειας των
μικροφυκών με τη χρήση φωτο-βιο-αντιδραστήρων (Photobioreactors) οι οποίοι θα
ρυθμίζονται με τρόπους που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση τους. Η έρευνα για
κατασκευές ηλιακών ξηραντηρίων για αγροτικά προϊόντα που αναβαθμίζουν την ποιότητα
τους και προσδίδουν πρόσθετη αξία στα προϊόντα συνεχίστηκε.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ‘CrITERIA’ το οποίο συντονίζει ο
κλάδος ΦΠ&Π, πραγματοποιήθηκε επιστημονικό εργαστήριο για την «Ορθολογική
διαχείριση του νερού άρδευσης και ρυπασμένων υδατικών σωμάτων, με έμφαση στο
εξασθενές χρώμιο».
Ξεκίνησε

η

προώθηση

και

μεταφορά

της

τεχνογνωσίας

από

τα

προγράμματα

«Adapt2Change» και «Med-Greenhouses» για καινοτόμα θερμοκήπια με μειωμένη
κατανάλωση νερού και ενέργειας.
Στα πλαίσια της διατήρησης και εμπλουτισμού των αποθεμάτων γυπών στο νησί μας
ολοκληρώθηκε η γενετική ταυτοποίηση των γυπών (Gyps fulvus) της Σαρδηνίας, της Κρήτης
και της Κύπρου, ενώ συνεχίστηκε η μελέτη του κυπριακού αγρινού για την εξακρίβωση της
σχέσης του με αγρινά άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η μελέτη των τρωκτικών της
Κύπρου (Rattus και Rattus norvegicus) και του ακανθοποντικού (Acomys nesiotes) και
γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης αποτελεσματικότερων τρόπων βιολογικής καταπολέμησης
της ποντίκας. Τέλος, γίνεται προσπάθεια καταγραφής εδώδιμων και δηλητηριωδών
κυπριακών άγριων μανιταριών.
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Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Στον κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης διεξάγεται έρευνα στους τομείς της αγροτικής οικονομικής
και των γεωργικών συστημάτων, του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων και της γεωργίας
ακριβείας, ήτοι δορυφορική τηλεπισκόπηση, πληροφορική, διαδίκτυο των πραγμάτων
Internet οf Things, και ρομποτική τεχνολογία.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση της βιωσιμότητας του Αγροτικού
Παραγωγικού Συστήματος της Κύπρου: Μελέτη περίπτωσης η ευρύτερη αγροτική περιοχή
Λάρνακας

και

Αμμοχώστου»,

μελετήθηκαν

οι

παράγοντες

που

καθορίζουν

τη

διαφορετικότητα έξι (6) γεωργικών συστημάτων, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ και εντός των
συστημάτων. Τα συστήματα προέκυψαν με την εφαρμογή πολυμεταβλητής στατιστικής
ανάλυσης. Τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των
επιδοτήσεων για ένα πιο κερδοφόρο αγροτικό τομέα, ενώ το εξωγεωργικό εισόδημα
χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εισόδημα και δεν επενδύεται στη γ.ε. Επιπλέον,
τονίζεται η σημαντικότητα της συμμετοχής σε Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών για τη
βιωσιμότητα της γ.ε.
Κατά το 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Οι αντιλήψεις των Κύπριων
καταναλωτών απέναντι στην Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων διατροφής». Βασικός στόχος
της εν λόγω έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των Κύπριων καταναλωτών
απέναντι στην Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων διατροφής.
Ο κλάδος συμμετέχει στις μελέτες περίπτωσης «Digital Ecosystem Utilisation» και «Datadriven Potato Production», του προγράμματος Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020 –
project number 731884) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, οι οποίες στοχεύουν
στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας με την εγκατάσταση έξυπνων
αισθητήρων και αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT), για τη μείωση του κόστους
παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας φρούτων, λαχανικών και πατατών. Επιπρόσθετα,
λειτουργοί του Κλάδου συμμετέχουν στα προγράμματα-Providing services for management
of natural resources (RE-SOURCE) – MED-BALKAN INTERREG και στο Smart Watering
System for Optimising Irrigation Process (SWSOIP) - ESA Funded Research Project.
Λειτουργοί του Κλάδου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Enhancing Youth Entrepreneurship
Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Thought a Game based Virtual
Reality Platform, το οποίο χρηματοδοτείται από το ERASMUS+ και έχει ως στόχο το
σχεδιασμό περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας βασισμένης στους 3D εικονικούς
κόσμους που θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν έννοιες της αγροτικής
επιχειρηματικότητας.
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Κλάδος Αγροβιοτεχνολογίας
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Αγροβιοτεχνολογίας επικεντρώθηκαν στους
ακόλουθους τέσσερεις τομείς έρευνας: μοριακή βιολογία, τεχνολογία τροφίμων, γεωργική
μικροβιολογία και γεωργική χημεία, με την υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε συνεργασία
και με άλλους Κλάδους του ΙΓΕ. Η ερευνητική ομάδα του Κλάδου συντονίζει τέσσερα
προγράμματα εξωτερικής χρηματοδότησης.
Στη μοριακή βιολογία συνεχίστηκε η έρευνα σε φυτά και ζώα με την εφαρμογή
εξειδικευμένων μοριακών τεχνικών. Στα φυτά συνεχίστηκε ο εντοπισμός και η ανάλυση
μοριακών δεικτών στο κριθάρι. Στα ζώα, η ερευνητική δραστηριότητα συνεχίστηκε με την
ταυτοποίηση προβάτων και αιγών. Στα πρόβατα η ταυτοποίηση έγινε στα νεογέννητα ζώα
της πειραματικής μονάδας προβάτων Χίου του ΙΓΕ η οποία έχει σήμερα 500 ζώα, όλα
πλήρως ανθεκτικά ομοζύγωτα (ARR/ARR). Στις αίγες συνεχίζεται η προσπάθεια
δημιουργίας πυρήνα με την ταυτοποίηση νεογέννητων αλλά και ενήλικων αιγών.
Στον τομέα της γεωργικής μικροβιολογίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα που αφορά την
απομόνωση ωφέλιμων μικροοργανισμών για

συμβατικά και βιολογικά συστήματα

παραγωγής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν διαθέσιμα 90 στελέχη βακτηρίων τα οποία
παρουσιάζουν λειτουργικό για την γεωργία ενδιαφέρον. Στα πλαίσια του έργου
DIVERSIFOOD, αξιολογήθηκε η ποικιλότητα μυκορριζικών μυκήτων σε διάφορα φυτικά είδη
και διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των διαφόρων οικότυπων του ιδίου είδους υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση η οποία σχετίζεται με την απόδοση τους. Στα πλαίσια του έργου
ORGANIKO LIFE+ και OLIVE-MIRACLE αξιολογήθηκαν οι εκπομπές αερίων που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκήπιο και των πληθυσμών των μικροοργανισμών που
συμμετέχουν στην απονιτροποίηση εφαρμόζοντας διαφορετικές στρατηγικές θρέψης. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συντελεστές εκπομπών είναι σημαντικά μικρότεροι από τους
συντελεστές αναφοράς που προτείνονται από τον IPCC σε περιπτώσεις έλλειψης
μετρήσεων στο πεδίο. Ο Κλάδος ανέλαβε το συντονισμό για την δημιουργία της Εθνικής
Τράπεζας Εδαφικών Πόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία το έργο χρηματοδοτείται από το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
Ο Κλάδος συνέχισε μέσω του Εργαστηρίου Γεωργικής Χημείας (ΕΓΧ) τις χημικές αναλύσεις
για στήριξη άλλων Κλάδων του Ινστιτούτου. Κατά τη διάρκεια του 2019 διεξήχθησαν στο
ΕΓΧ συνολικά 6137 αναλύσεις σε 1183 δείγματα.

Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών
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Το Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών της Κύπρου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2018/19
εξέτασε σε δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (ΔΟΣ) για πρώτη
χρονιά

την

ποικιλία

τριτικάλε

«TR10»

και

ενός

γυμνού

κριθαριού.

Επίσης

πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές για επανεγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των ποικιλιών
βίκου "Κίμων" και "Ζήνων" και δίστιχου κριθαριού "Τρίκωμο", "Λέφκα" και "Μορφώ".
Η ποικιλία αραχίδας «Olivia» εξετάστηκε για δεύτερη χρονιά και με βάση τα αποτελέσματα
από τις δύο καλλιεργητικές περιόδους που δοκιμάστηκε σε ΔΟΣ και ΚΑΧ δοκιμές εγκρίθηκε
από την Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού και εγγράφηκε στον Εθνικό
Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου.
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Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) έχουν ως αποστολή τη διασφάλιση του υγειονομικού
καθεστώτος του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου, καθώς και της δημόσιας υγείας. Αυτό
επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής μέτρων πρόληψης της εκδήλωσης νέων ζωικών
ασθενειών στην Κύπρο, την επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη όσων ενυπάρχουν
στην Κύπρο, τη διασφάλιση της ευημερίας των ζώων και την προστασία της δημόσιας
υγείας. Οι ΚΥ διαρθρωμένες σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο
λειτουργούν ο Τομέας Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας
Υγείας

και

οι

Κλάδοι

Κτηνιατρικών

Εργαστηρίων

και

ο

Κλάδος

Κτηνιατρικών

Φαρμακευτικών Προϊόντων. Σε επαρχιακό επίπεδο λειτουργούν τα πέντε Επαρχιακά
Κτηνιατρικά Γραφεία και πέντε Αγροτικοί Κτηνιατρικοί Σταθμοί.

Τομέας Υγείας και Ευημερίας των Ζώων
Ο ρόλος του Τομέα Υγείας και Ευημερίας των Ζώων (ΤΥΕΖ) είναι η διατήρηση της υγείας
των ζώων, ο έλεγχος των ασθενειών και η ευημερία των ζώων. Ο

ΤΥΕΖ εκπονεί,

παρακολουθεί και συντονίζει την εφαρμογή προγραμμάτων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητές του. Επιπρόσθετα είναι αρμόδιος και επιβλέπει τη λειτουργία των δύο
Συνοριακών Σταθμών Ελέγχου που λειτουργούν στο λιμάνι Λεμεσού και το αεροδρόμιο
Λάρνακας, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πρόνοιες της ενωσιακής κτηνιατρικής νομοθεσίας
για την εισαγωγή ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.
Κατά το 2019 συνεχίστηκαν τα ακόλουθα προγράμματα:


Πρόγραμμα

επιτήρησης

για

τη

διατήρηση

του

καθεστώτος

της

επίσημα

απαλλαγμένης χώρας για την Ενζωοτική Λεύκωση των Βοοειδών και τη Ψευδολύσσα
των Χοίρων.


Πρόγραμμα επιτήρησης της Φυματίωσης.
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Πρόγραμμα επιτήρησης και εξάλειψης της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων με
τον έλεγχο των νεκρών ζώων και των σφάγιων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καν.
(ΕΚ) 999/2001.



Πρόγραμμα επιλεκτικής αναπαραγωγής (breeding) για ανεύρεση ανθεκτικών
προβάτων και αιγών και η γονοτυπική εξέταση των προβάτων και των αιγών, ώστε
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκτροφής ανθεκτικών ζώων
στην τρομώδη νόσο.



Πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (BSE) με
τη δειγματοληψία εγκεφάλων από βοοειδή ηλικίας 48 μηνών και άνω που πέθαναν ή
σφάγηκαν λόγω επείγουσας σφαγής.



Πρόγραμμα δειγματοληψίας τόσο εισαγόμενων ζωοτροφών και πρώτων υλών όσο
και ζωοτροφών από μύλους και εκμεταλλεύσεις, για σκοπούς εφαρμογής της
απαγόρευσης χρήσης ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των μηρυκαστικών.



Πρόγραμμα επιτήρησης για τη Βρουκέλωση των αιγοπροβάτων και των βοοειδών,
ως επίσημα απαλλαγμένη χώρα που είναι η Κύπρος.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο επιτήρησης της γρίπης των πτηνών και του έγκαιρου
εντοπισμού τυχόν κρούσματος της νόσου, εξετάστηκαν δείγματα από πτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου (βιότοποι, υδατοφράκτες) σε συνδυασμό με
επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες από οικόσιτα πτηνά.
Εφαρμόσθηκαν επίσης το πρόγραμμα επιτήρησης για τη νόσο του Καταρροϊκού Πυρετού
και η λειτουργία του σχεδίου αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, αιγοπροβάτων,
χοίρων, σκύλων και ιπποειδών.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων Προαιρετικής Συνδεδεμένης Στήριξης, Μέτρο 14, και
του Καθεστώτος για τις παραδοσιακές φυλές καθώς και στο πλαίσιο εξακρίβωσης της
εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής των ζώων (αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων), διενεργήθηκαν έλεγχοι σε
474 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων (17% των εκμεταλλεύσεων και 23% του συνολικού
ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων), σε 60 εκμεταλλεύσεις βοοειδών (16% εκμεταλλεύσεων
και 11% του συνολικού ζωικού πληθυσμού βοοειδών) και σε 63 εκμεταλλεύσεις χοίρων.
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρχε αγαστή και συνεχής συνεργασία με τη ΓΔ Υγείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά μεταξύ άλλων στην εφαρμογή των προγραμμάτων
πρόληψης και καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών στην Κύπρο. Ειδικότερα
υποβλήθηκαν:
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τελικές οικονομικές εκθέσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιτήρησης
ή καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών που διενεργήθηκαν το 2018 (Μεταδοτικές
Σπογγώδεις

Εγκεφαλοπάθειες,

Σαλμονέλωση

στις

μονάδες

πουλερικών

αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και Γρίπη των πτηνών),


τεχνοοικονομικές εκθέσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα που πρόκειται να
εφαρμοστούν το 2020 (Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, Σαλμονέλωση
στις μονάδες πουλερικών αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, Γρίπη των πτηνών και
Παρακολούθηση της Μικροβιακής Αντοχής).

Ταυτόχρονα, κατόπιν προετοιμασίας και υποβολής, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση τα σχετικά προγράμματα καταβολής της συγχρηματοδότησης για το 2018 για τις
Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, τη Σαλμονέλωση των Πτηνών στις μονάδες
αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και τη γρίπη των πτηνών.
Κατά τη διάρκεια του έτους υποβλήθηκαν επίσης:


οικονομική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συγχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής των ζωονοσογόνων
βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά.



τεχνική έκθεση στην ΕΑΑΤ για το ίδιο πρόγραμμα.

Για διασφάλιση της ευημερίας των ζώων συνεχίστηκαν οι προσπάθειες αναβάθμισης του
επιπέδου εκτροφής και διαβίωσης τόσο των παραγωγικών ζώων όσο και των ζώων
συντροφιάς. Προς την κατεύθυνση αυτή, εφαρμόσθηκαν οι πρόνοιες τόσο της εθνικής όσο
και

της

κοινοτικής

νομοθεσίας

και

έτυχαν

επιμόρφωσης

εμπλεκόμενοι

φορείς.

Επιπρόσθετα υπήρξε δράση για αναβάθμιση της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την
ευημερία

των

ζώων.

Υλοποιήθηκαν

επίσης

μέτρα

τα

οποία

εντάσσονται

στο

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο για την Προστασία και Ευημερία των ζώων που έχει διαμορφώσει
και εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπως η
παραχώρηση ετήσιας κρατικής χορηγίας σε φιλοζωικές οργανώσεις, και το Παγκύπριο
Σχέδιο Στείρωσης Αδέσποτων Γάτων και το Σχέδιο δωρεάν σήμανσης και εγγραφής
σκύλων.
Κατά το 2019 ιενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε υποστατικά εκτροφής παραγωγικών ζώων
(βουστάσια, εκτροφές μόσχων, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, κονικλοτροφεία, ιχθυοτροφεία,
μονάδες

πουλερικών

αυγοπαραγωγής,

κρεοπαραγωγής

και

αναπαραγωγής),

ιπποφορβεία, ζωολογικούς κήπους, πάρκα ζώων και πτηνών, ενυδρεία, κυνοτροφεία,
υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς, ξενοδοχεία και καταφύγια ζώων, κατά τις οποίες
ελέγχθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Παράλληλα, διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις
τόσο σε οχήματα μεταφοράς ζώων, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι συνθήκες μεταφοράς
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των ζώων, όσο και στα σφαγεία, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι εγκαταστάσεις, ο
εξοπλισμός και η μεταχείριση των ζώων.
Επίσης διερευνήθηκαν παράπονα πολιτών για παραμέληση ή/και κακομεταχείριση ζώων.
Για τις περιπτώσεις όπου, κατά την άσκηση των επισήμων ελέγχων, διαπιστώθηκε μη
συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αναλήφθηκαν οι δέουσες ενέργειες.
Αναφορικά με την προστασία της υγείας των ψαριών, συνεχίστηκε το πρόγραμμα
επιτήρησης των ασθενειών της Λοιμώδους Αιματοποιητικής Νέκρωσης και της Λοιμώδους
Αιμορραγικής

Σηψαιμίας,

στις

εκμεταλλεύσεις

υδατοκαλλιέργειας

πέστροφας

που

λειτουργούν σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη διατήρηση του
καθεστώτος της χώρας επίσημα απαλλαγμένης από τις δύο πιο πάνω ασθένειες.
Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας συνεχίστηκε η εφαρμογή του Μελισσοκομικού
Προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΤΚΔΥ) έχει την αποκλειστική ευθύνη
συντονισμού των επίσημων ελέγχων, την έγκριση, τον καταρτισμό προγράμματος
επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών, την εξέλεγξη του HACCP στις εγκαταστάσεις
παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης με
εξαίρεση το παγωτό και το μέλι. Το πεδίο αρμοδιότητας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
καλύπτει μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης (τοποθέτηση τους στο ράφι για τον
καταναλωτή) όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ενώ συμπεριλαμβάνει και τα
σημεία λιανικής πώλησης όσον αφορά το νωπό κρέας. O ΤΚΔΥ είναι αρμόδιος για το
συντονισμό των ελέγχων όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο των τροφίμων ζωικής
προέλευσης.
Ο ΤΚΔΥ ως σημείο επαφής RASFF, διαχειρίζεται περιπτώσεις επικινδυνότητας που
παρουσιάζονται στα τρόφιμα και γνωστοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του
συστήματος.
Κατά τη διάρκεια του 2019 εγκρίθηκαν 25 νέες εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής
προέλευσης, και διαγράφηκαν 13. Ο αριθμός τους ανήλθε στις 585 εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις. Επίσης πιστοποιήθηκαν 10 και διαγράφηκε 1 πιστοποιημένη εγκατάσταση.
Ο αριθμός τους ανήλθε στις 42 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.
Κλάδος Κτηνιατρικών Εργαστηρίων
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Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαθέτουν δυο εργαστήρια, το Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης και το Εργαστήριο της Υγείας των Ζώων. Τα εργαστήρια των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχουν ως αποστολή τη διεξαγωγή αξιόπιστων αναλύσεων σε
δείγματα τα οποία προέρχονται από ζώα ή τρόφιμα ζωικής προέλευσης, με στόχο τη
διάγνωση ζωικών ασθενειών ή ζωονόσων, για διασφάλιση, τόσο της υγείας και ευημερίας
των ζώων, όσον και της δημόσιας υγείας.
Για να επιτύχουν την αποστολή τους, τα εργαστήρια εφαρμόζουν σύστημα ποιότητας και
σύγχρονες αρχές και μεθόδους οργάνωσης, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για έκδοση
έγκαιρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Ι. Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης (ΕΕΤΖΠ)
Το ΕΕΤΖΠ αποτελεί το βασικό εργαστήριο των επίσημων ελέγχων σε δείγματα τροφίμων
ζωικής προέλευσης (ΤΖΠ) για τα οποία έχουν αρμοδιότητα ελέγχου οι ΚΥ μέσω των
προγραμμάτων που καταρτίζονται από τον ΤΚΔΥ. Επιπλέον, στο ΕΕΤΖΠ διενεργούνται
εξετάσεις σε δείγματα που προσκομίζονται από ιδιωτικά εργαστήρια, ιδιώτες, το Τμήμα
Γεωργίας και το Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και δείγματα από αλλά εργαστήρια των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Το ΕΕΤΖΠ αποτελεί το εθνικό εργαστήριο αναφοράς (ΕΑΑ) για
τα: Salmonella spp., L. monocytogenes, Campylobacter spp., Θαλάσσιες Βιοτοξίνες,
Βεροτοξινογόνο E. coli και άλλα E. coli, Τrichinella spiralis και Θετικούς στην πηκτάση
σταφυλόκοκκους.
Μικροβιολογικές εξετάσεις κρέατος, ψαριών και θαλασσινών, σφαγίων ζώων,
αυγών των παρασκευασμάτων και των προϊόντων τους: Το 2019 πραγματοποιήθηκαν
2095 εξετάσεις που αφορούσαν κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας (E. coli,
Enterobacteriaceae, OMX). Στους δείκτες υγιεινής συμπεριλαμβάνονται και οι εξετάσεις για
την ανίχνευση της σαλμονέλας σε σφάγια ζώων και πουλερικών από κοτόπουλα
κρεατοπαραγωγής και από γαλοπούλες (265 δερματολαιμοί πουλερικών, 10 αμνοερίφια,
186 χοιρινά) αλλά και η καταμέτρηση του Campylobacter spp σε σφάγια κοτοπούλων
κρεατοπαραγωγής (240 εξετάσεις). Επιπλέον, εξετάστηκαν 10 ορτύκια και 140 κουνέλια
από σφαγεία. Σε ότι αφορά τα κριτήρια ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν 2890 εξετάσεις για
την ανίχνευση της Salmonella spp. και

530 εξετάσεις για την ανίχνευση της Listeria

monocytogenes και Listeria spp.. Θετικά σε σαλμονέλα βρέθηκαν 105 δείγματα (10
λουκάνικα, 55 κρεοπαρασκευάσματα, 25 νωπό κρέας πουλερικών, 15 κιμάς από κρέας
πουλερικών). Θετικά σε L. monocytogenes ήταν 30 λουκάνικα.
Μικροβιολογικές Εξετάσεις Γάλατος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων: Το 2019 στο
γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ότι αφορά τα κριτήρια ασφάλειας εξετάστηκαν
1875 δείγματα για την ανίχνευση της Salmonella spp και 1880 δείγματα για την ανίχνευση
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της L. monocytogenes και Listeria spp. Σε κανένα δεν ανιχνεύθηκε Salmonella spp και L.
monocytogenes. Για τα κριτήρια υγιεινής πραγματοποιήθηκαν 1820 εξετάσεις για
καταμέτρηση

E.

coli

θετικών

στη

β-γλυκουρονιδάση,1485

για

καταμέτρηση

σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση και 280 καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών.
Επιπλέον, εξετάστηκαν δείγματα νωπού και παστεριωμένου γαϊδουρινού γάλατος καθώς
και σκόνη γάλατος από γάλα γαϊδούρας.
Λοιπές μικροβιολογικές εξετάσεις: Το 2019 πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές
εξετάσεις

σε

ζωοτροφές

προερχόμενες

από

τα

ΣΥΚΚΕ

(105

εξετάσεις

για

εντεροβακτηριοειδή και 106 για Σαλμονέλα εκ των οποίων 2 ήταν θετικές σε σαλμονέλα)
και 59 ζωοτροφές από το Τμήμα Γεωργίας για Σαλμονέλα εκ των οποίων 1 ήταν θετική σε
σαλμονέλα. Εξετάστηκαν επίσης 5 Στερεά Προϊόντα Διάσπασης και 55 Υγρά Προϊόντα
Διάσπασης, 1226 νερά και 9 δείγματα πάγου από σφαγεία, φάρμες και εργαστήρια
επεξεργασίας τροφίμων και 47 δείγματα από το τελικό ξέπλυμα με νερό μετά την
αποστείρωση, των ισοθερμικών βυτιοφόρων μεταφοράς

νωπού γάλακτος. Τέλος,

εξετάστηκαν 16 δείγματα για τον έλεγχο των επιφανειών (swabs) των επιχειρήσεων
τροφίμων για Listeria spp.
Στα πλαίσια του προγράμματος για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα
αντιμικροβιακά βάση της Απόφασης 652/2013, εξετάστηκαν 147 δείγματα βοδινού
κρέατος, 146 δείγματα χοιρινού κρέατος και 140 δείγματα από περιεχόμενο τυφλού
εντέρου χοίρων.
Για την ανίχνευση του E. coli Ο157 εξετάστηκαν 4 δείγματα.
ΙΚαθορισμός

οροτύπου

σαλμονέλας:

Πραγματοποιήθηκε

σε

57

δείγματα

και

αποκλεισμός των S. Enteritidis και S. Typhimurium έγινε σε 86 δείγματα.
Αναλύσεις για τον έλεγχο καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε κρέας και ψάρι:
Πραγματοποιήθηκαν 4052 αναλύσεις με τη μέθοδο Premi Test (Βιολογική μέθοδος
διαλογής για την ανίχνευση αντιμικροβιακών ουσιών), εκ των οποίων 470 ήταν θετικές.
(258 χοιρίδια, 185 χοίροι,9 χοιρομητέρες,3 αιγοπρόβατα,14 αγελάδες, 1 ταύρος).
Τριχινοσκοπικός Έλεγχος: Για την ανίχνευση του παρασίτου Trichinella, εξετάστηκαν 61
δείγματα από αλεπούδες και όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά.
Προσδιορισμός Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα: Με τη
μέθοδο της ποσοτικής ενζυμικής δοκιμής ανοσοπροσρόφησης-ELISA, εξετάστηκαν 748
δείγματα από τα οποία 5 υπερέβαιναν το νομοθετικό όριο (2 νωπό γάλα αιγινό, 3 νωπό
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γάλα πρόβειο). Με τη μέθοδο HPLC – Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης γάλακτος,
εξετάστηκε 1 δείγμα νωπού αγελαδινού το οποίο δεν υπερέβαινε το νομοθετικό όριο.
Εξετάσεις στο νωπό γάλα: Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω εξετάσεις στα πλαίσια των
αυτοελέγχων των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Τροφίμων αλλά και των επίσημων ελέγχων:
Ανίχνευση ανασταλτικών ουσιών με τη μέθοδο Delvotest T σε 5276 δείγματα,
Προσδιορισμός λίπους, πρωτεΐνης και λακτόζης με τη μέθοδο φασματοσκοπίας μέσου
υπέρυθρου milcoscan FT σε 10540 δείγματα, Μέτρηση σωματικών κυττάρων με τη ΦθοροΟπτο-Ηλεκτρονική μέθοδο κυτταρομετρία ροής σε 3271 δείγματα, Προσδιορισμός σημείου
πήξης με την κρυοσκοπική μέθοδο σε168 δείγματα, μέτρηση μικροβίων στο νωπό γάλα με
τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής BENTLEY IBC-BACTOCOUNT σε 5959 δείγματα,
ανίχνευση αιγινού στο νωπό πρόβειο γάλα σε 44 δείγματα και προσδιορισμός pH στο
νωπό γάλα σε 4 δείγματα.
ΙΙ. Εργαστήριο Υγείας των Ζώων (ΕΥΖ)
Το ΕYZ έχει την ευθύνη της διεξαγωγής εργαστηριακών δοκιμών για τη διάγνωση και την
επιτήρηση ασθενειών στην Κύπρο, συνεργαζόμενο στενά με τους δύο Τομείς των ΚΥ
καθώς και με άλλα Τμήματα και Υπηρεσίες της κρατικής μηχανής. Πέραν από τη
διαγνωστική εργασία, διεξάγονται και έρευνες για ασθένειες που δημιουργούν σοβαρά
προβλήματα στην κτηνοτροφία της Κύπρου (τρομώδης νόσος στις αίγες). Στο ΕΥΖ
περιλαμβάνονται

πέντε

Τμήματα:

(α)

Ιολογίας,

(β)

Παθολογικής

Ανατομικής,

Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, (γ) Βακτηριολογίας - Ορολογίας, (δ) Ιστοπαθολογίας και
(ε) Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. Από το 2008 και τα πέντε Τμήματα του
Εργαστηρίου είναι διαπιστευμένα κατά το ISO/IEC 17025: 2005.
Το Τμήμα Ιολογίας, στο πλαίσιο διερεύνησης, επιτήρησης και ελέγχου ασθενειών κατά το
2019, εξέτασε με τις μεθόδους ELISA, ανοσοδιάχυσης (AGID), αιμοσυγκόλλησης (HA) και
αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (HI), άμεσου (DFA) και έμμεσου ανοσφθορισμού (IFA)
9.935 ορούς αίματος από διάφορα είδη ζώων για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των
παθογόνων ασθενειών της ψευδοπανώλους, αφρικανικής πανώλης των χοίρων, γρίπης
των πτηνών, λεϊσμανίασης, κλασικής πανώλης των χοίρων, αφρικανικής πανώλης των
ιπποειδών, καταρροϊκού πυρετού, αφθώδη πυρετού, ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,
αρθρίτιδας/εγκεφαλίτιδας των αιγών και προϊούσας πνευμονία του προβάτου, λύσσας,
λοιμώδης οζώδης δερματίτιδας, φυσαλιδώδης νόσου των χοίρων, πανώλης των μικρών
μηρυκαστικών, λοιμώδης αναιμίας των ιπποειδών κ.α.
Επίσης, εξέτασε 435 δείγματα παθολογικών υλικών για ανίχνευση ιού με ενοφθαλμισμό σε
εμβρυοφόρα αυγά όρνιθας και με τη μοριακή μέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης της
Πολυμεράσης Αντίστροφης μεταγραφής – real time RT-PCR. Τέλος, το Εργαστήριο
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συμμετέχει κάθε χρόνο σε 15 διεργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες διοργανώνονται από τα
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια Αναφοράς υπεύθυνα για 14 ασθένειες που οφείλονται
σε ιούς. Όλα τα αποτελέσματα κάθε διεργαστηριακής άσκησης κρίνονται ως πολύ
ικανοποιητικά και αντικατοπτρίζουν την ικανότητα του Εργαστηρίου για έκδοση αξιόπιστων
αποτελεσμάτων.
Στο

Τμήμα

Παθολογικής

Ανατομικής,

Βακτηριολογίας,

Παρασιτολογίας

διενεργήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες.


1257 Νεκροψίες-νεκροτομές θηλαστικών, πτηνών, ιχθύων και ερπετών τα οποία είχαν
αποσταλεί από ιδιώτες κτηνίατρους και κτηνιατρικούς λειτουργούς των κτηνιατρικών
σταθμών στο πλαίσιο διερεύνησης κλινικών περιστατικών.



Στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού προγράμματος ελέγχου της Σαλμονέλας σε
συνεργασία με το ΕΕΤΖΠ διενεργήθηκαν 231 καλλιέργειες για απομόνωση
σαλμονελών. Σε συνεργασία με το ΕΒΟ διενεργήθηκαν 117 καλλιέργειες στο πλαίσιο
διερεύνησης

αποβολών

και

μαστίτιδων.

Τέλος

ολοκληρώθηκαν

άλλες

324

μικροβιολογικές καλλιέργειες.


Διεκπεραιώθηκαν 307 παρασιτολογικές εξετάσεις.



Εξετάστηκαν 373 δείγματα ζωοτροφών για παρουσία ή μη ζωικών πρωτεϊνών, 366
από τα οποία αποτελούσαν δείγματα που είχαν ληφθεί βάσει του Εθνικού
προγράμματος ελέγχου ζωοτροφών, 4 δείγματα αφορούσαν αυτοελέγχους εμπορικών
μύλων και 3 δείγματα από ζωοτροφές που προοριζόταν για εξαγωγή.



Συμμετοχή σε τρείς διεργαστηριακές δοκιμές, που αφορούσαν την απομόνωση
σαλμονέλας από 18 άγνωστα δείγματα κοπράνων

πτηνών,

την ανίχνευση

εχινόκοκκων σε 3 άγνωστα δείγματα ξεσμάτων εντερικού βλεννογόνου αλεπούδων και
την ανίχνευση παρουσίας ή μη ζωικών πρωτεϊνών σε 9 ζωοτροφές. Οι τρείς
διεργαστηριακές δοκιμές διοργανώθηκαν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια
Αναφοράς.
Το Τμήμα Βακτηριολογίας – Ορολογίας εργάζεται για τη διάγνωση βακτηριακών
νοσημάτων στα ζώα. Η διάγνωση νοσημάτων γίνεται με ορολογικές (ELISA, Rose Bengal
Test, Complement Fixation Test), μικροβιολογικές και μοριακές (PCR) εξετάσεις. Επιπλέον,
ανιχνεύεται η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο της μικρότερης
συγκέντρωσης που αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροβίων (Minimum Inhibition
Concentration - MIC). Το Τμήμα Βακτηριολογίας – Ορολογίας είναι το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς για τη βρουκέλωση, τη φυματίωση και την αντιμικροβιακή αντοχή. Το 2019
εξετάστηκαν συνολικά 33198 δείγματα.
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Στο Τμήμα αυτό διενεργούνται οι εξετάσεις για το πρόγραμμα επιτήρησης της
βρουκέλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών. Σκοπός του προγράμματος είναι η
επιβεβαίωση του καθεστώτος της Κύπρου ως Κράτους Μέλους επίσημα απαλλαγμένου
από Brucella melitensis και Brucella abortus. Ορολογικές εξετάσεις για τη διάγνωση της
βρουκέλωσης πραγματοποιήθηκαν και σε δείγματα ορού αίματος από ασθενείς που
προσκομίστηκαν από διάφορα νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές της Κύπρου.
Επίσης εξετάστηκαν δείγματα για τη διάγνωση νοσημάτων που οφείλονται στα βακτήρια
όπως Chlamydophila abortus, Leptospira hardjo, Neospora caninum και Toxoplasma
gondii. Οι παθογόνοι αυτοί παράγοντες, ανάλογα με το είδος ζώου, συνιστούν τα
κυριότερα βακτηριακά αίτια πρόκλησης αποβολών σε αίγες, πρόβατα και βοοειδή. Επίσης,
εξετάστηκαν δείγματα για τον εντοπισμό αντισωμάτων κατά των βακτηρίων της
παραφυματίωσης (Mycobacterium avium sub. Paratuberculosis) και της λοιμώδους
αγαλαξίας (Mycoplasma agalactiae).
Οι εξετάσεις της μικροβιολογίας για τo 2019 αφορούν δείγματα που προσκομίστηκαν για
ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της παρουσίας των παθογόνων παραγόντων βακτηριακών
νοσημάτων και για την παρακολούθηση της αντοχής στα αντιβιοτικά ζωονοσογόνων και
συμβιωτικών βακτηρίων (Escherichia coli, Salmonella spp,) σε παραγωγικά ζώα και
τρόφιμα. Επίσης έγινε ανίχνευση της αντοχής στα αντιβιοτικά σε ορισμένα στελέχη
βακτηρίων που απομονώνονται από περιστατικά μαστίτιδας.
Τέλος, το Τμήμα συμμετείχε με επιτυχία το 2019 σε διεργαστηριακές δοκιμές για την
ανθεκτικότητα μικροβίων (Salmonella, Campylobacter, E.coli) στα αντιβιοτικά που
διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την μικροβιακή αντοχή στα
αντιβιοτικά (DTU, Δανία), για τη διάγνωση της βρουκέλωσης σε δείγματα

γάλακτος

βοοειδών με τη μέθοδο ELISA που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο
Αναφοράς για τη βρουκέλωση (Anses, Γαλλία).
Στο Τμήμα Ιστοπαθολογίας κατά το 2019 διενεργήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
Εξετάστηκαν συνολικά 480 ιστολογικές τομές, το κυριότερο μέρος των οποίων, αφορούσε
δείγματα που συλλέγονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων που εφαρμόζουν οι ΚΥ για τις
Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Κανονισμού 999/2001/ΕΚ.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, το ΕΙΣΤ παρέλαβε 196 δείγματα
εγκεφάλων αιγών ύποπτων στην τρομώδη νόσο. Επιπλέον 123 δείγματα εγκεφάλων
θετικών στην ταχεία δοκιμή, από σφάγια και νεκρά αιγοπρόβατα, για επιβεβαίωση της
μορφής της τρομώδους νόσου, εξετάστηκαν με την μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας.
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Πέραν από τα δείγματα του πιο πάνω κύριου προγράμματος, το 2019 στο ΕΙΣΤ
εξετάστηκαν 60 ιστολογικές τομές, με ποικίλα πρωτόκολλα χρώσεων, που αφορούσαν
διάφορα δείγματα αιγοπροβάτων, σκύλων, λαγών κ.λ.π, από νεκροψίες του ΕΠΑΒΠ.
Το 2019 το ΕΙΣΤ έλαβε μέρος, σε δυο διεργαστηριακές δοκιμές. Η μία διεργαστηριακή
δοκιμή έγινε σε ηλεκτρονικά δείγματα, ενώ η δεύτερη σε δείγματα που αποστάλθηκαν από
το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες
(EURL -TSE).
Το Τμήμα Εγκεφαλοπαθειών, στα πλαίσια των προνοιών του Κανονισμού 999/2001/ΕΚ,
κατά τη διάρκεια του 2019, ασχολήθηκε με τις πιο κάτω δραστηριότητες.


Ταχείες Δοκιμές: ΣΕΒ (βοοειδή) και ΜΣΕ (αιγοπρόβατα): Εξετάστηκαν με τη μέθοδο
της ταχείας δοκιμής (ELISA, ΤeSeE Biorad), 1744 δείγματα εγκεφάλων βοοειδών (όλα
αρνητικά) και 3310 δείγματα εγκεφάλων προβάτων και 7269 αιγών. Εντοπίστηκαν ένα
(1) θετικό πρόβατο (0.03%) και εκατό εξήντα (160) θετικές αίγες (2.2%).



Πρόγραμμα Επιλεκτικής Εκτροφής αιγοπρoβάτων και Καθορισμός γονότυπου PrP
προβάτων: Παραλήφθηκαν και στάλθηκαν σε εργαστήριο του εξωτερικού για εξέταση
104,836 δείγματα ιστού/ή αίματος από 46146 αίγες και 58690 πρόβατα και
καθορίστηκε/επιβεβαιώθηκε ο γονότυπος σε δύο δείγματα προβάτων και σε ένα
δείγμα αίγας.



Δοκιμές Διάκρισης: Στάλθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο της Ελλάδας για τις ΜΣΕ
(Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας) 7 θετικά δείγματα εγκεφάλων αιγοπροβάτων, τα
οποία εντοπίστηκαν θετικά, είτε με ιστοπαθολογική εξέταση, είτε με ανοσοϊστοχημεία,
είτε με ταχεία δοκιμή.



Διεργαστηριακές Δοκιμές: Το 2019, το ΕΕΓΚ συμμετείχε σε τρείς διεργαστηριακές
δοκιμές, τις οποίες διοργάνωσε το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις
Εγκεφαλοπάθειες(ΙZS). Οι δοκιμές αφορούσαν την ταχεία δοκιμή για την ΣΕΒ (1), τις
ΜΣΕ των αιγοπροβάτων (1), και τον καθορισμό του γονότυπου PrP των προβάτων
(1).

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (ΚΦΠ)
Ο Κλάδος Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων έχει αναλάβει το κύριο μέρος
της γραμματειακής υποστήριξης που παρέχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στο Συμβούλιο
ΚΦΠ, την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τα ΚΦΠ στην
Κύπρο.
Οι δραστηριότητες του ασκούνται μέσω των μονάδων:
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Εγγραφής ΚΦΠ,



Ελέγχου και Επιθεώρησης ΚΦΠ (GMP/GDP Inspectorate),



Ελέγχου και Επιθεώρησης Φαρμακούχων Ζωοτροφών,



Φαρμακοεπαγρύπνησης / Νομοθεσίας.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τον Κλάδο ΚΦΠ έχουν συστηματοποιηθεί μέσω
Συστήματος Ποιότητας, που εγκαθιδρύθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2001 and
ISO 9004:2001 και εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2009.
Κατά το 2019 ο ΚΦΠ διεκπεραίωσε τις ακόλουθες δραστηριότητες
Μονάδα Εγγραφής ΚΦΠ


Παραλήφθηκαν

62/43

αιτήσεις

για

έκδοση/ανανέωση

αδειών

κυκλοφορίας,

αξιολογήθηκαν όλες και εκδόθηκαν/ανανεώθηκαν 57 /48 άδειες ΚΦΠ αντίστοιχα.


Παραλήφθηκαν 904 αιτήσεις τροποποιήσεων, οι οποίες αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν
906 (+αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο)



Παραλήφθηκαν 78 αιτήσεις για Ειδική Άδεια Κυκλοφορία αξιολογήθηκαν και
εκδόθηκαν 70 άδειες



Αξιολογήθηκαν 22 αιτήματα για εισαγωγή ΚΦΠ σύμφωνα με τα Άρθρα 91, 92 και 59
(5).

Μονάδα Ελέγχου και Επιθεώρησης ΚΦΠ


Αξιολογήθηκαν δύο αιτήσεις για έκδοση άδειας Χονδρεμπορίου και τέσσερις για
ανανεώσεις άδειας Χονδρεμπορίου ΚΦΠ.



Έγιναν επιθεωρήσεις σε δύο υποστατικά μερικής παρασκευής ΚΦΠ.



Παραλήφθηκαν τρεις αιτήσεις

για Ειδικευμένα πρόσωπα και αξιολόγηση τους (1

προσθήκη στο μητρώο και 2 απορρίψεις)
 Έγιναν 15 επιθεωρήσεις σε υποστατικά χονδρεμπορίου / 22 έλεγχοι λιανικής πώλησης
ΚΦΠ (5 σε φαρμακεία που πωλούν ΚΦΠ και 17 έλεγχοι σε κτηνιατρικές κλινικές).
 Διερευνήθηκαν 7 καταγγελίες που αφορούν ΚΦΠ
 Έγινε δειγματοληψία 12 ΚΦΠ
 Παραλήφθηκαν και έτυχαν χειρισμού 78 Rapid Alert /μη συμμορφώσεων παρτίδας
Φαρμακευτικών Προϊόντων εκ των οποίων 22 ήταν κτηνιατρικής χρήσης και 4 έχριζαν
περαιτέρω χειρισμού και ενεργειών
 Ολοκληρώθηκε η ετήσια έκθεση για το 2018 για MRA Maintenance Programme με
αποστολή στον ΕΜΑ για αξιολόγηση και τελική αποστολή της στον Καναδά και
Αυστραλία για σκοπούς επιβεβαίωσης της ισοδυναμίας του Συστήματος Επιθεώρησης
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Μονάδα Επιθεώρησης Φαρμακούχων Ζωοτροφών (ΦΖ)


Έγιναν 6 επιθεωρήσεις Εμπορικών Μύλων ΦΖ,



Έγιναν 17 επιθεωρήσεις υποστατικών/εταιρείες παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση



Έγινε μία επιθεώρηση για διάθεση ΦΖ



Έγιναν 2 επιθεωρήσεις υποστατικών παρασκευής ΕΠ



Έγιναν 12 δειγματοληψίες ΦΖ

Επίσης παραλήφθηκαν και αξιολογήθηκαν 2 αιτήσεις για έκδοση άδειας παρασκευής ΦΖ
για ιδία χρήση, 3 αιτήσεις για ανανέωση αδειών εμπορικών μύλων, 1 αίτηση για ανανέωση
άδειας παρασκευής ΕΠ, 4 αιτήσεις για ανανέωση αδειών παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση
και εκδόθηκαν οι σχετικές άδειες:
Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Νομοθεσίας
Διεξήχθηκαν τέσσερις γνωματεύσεις για 16 προϊόντα και έκδοση των κατάλληλων
πιστοποιητικών, καθώς και παραλαβή και αξιολόγηση Nοn Urgent Information (NUI).
Το 2019 ο Κλάδος ΚΦΠ συμμετείχε σε Επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από
επιθεωρητές του Οργανισμού FVO/SANTE στην Κύπρο αναφορικά με τα κατάλοιπα των
αντιβιοτικών.

48

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) έχει αποστολή την αειφόρο διαχείριση
και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και την προστασία και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης. Όραμα του
Τμήματος είναι η οικονομική και κοινωνική ευημερία του αλιευτικού τομέα της Κύπρου, σε
ένα καθαρό, υγιές και παραγωγικό θαλάσσιο περιβάλλον. Στόχοι του Τμήματος είναι η
αειφόρος

διαχείριση

της

αλιείας,

η

αειφόρος

ανάπτυξη

και

προώθηση

της

υδατοκαλλιέργειας στα πλαίσια της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η βελτίωση
παράκτιων περιοχών με τοπική συμμετοχή.
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα και της εφαρμογής των
χρηματοδοτικών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ συνεχίστηκε η
υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΑΛΑΣΣΑ», το οποίο αποτελεί το
χρηματοδοτικό μέσο για εφαρμογή της στρατηγικής της Κύπρου για τον αλιευτικό τομέα
στα πλαίσια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ.

Παραγωγή
Η ολική παραγωγή της θαλάσσιας αλιείας το 2019 ανήλθε στους 1470 τόνους. Η αλιευτική
παραγωγή το 2019 είναι υπό επεξεργασία και θα είναι διαθέσιμη εντός του 1ου τριμήνου
του 2020.
Η παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2019,
ανήλθε περίπου στους 8,181 τόνους αξίας €43.3 εκ. ενώ η παραγωγή γόνου έφθασε τα
31,1 εκ. ιχθύδια, αξίας περίπου €5.8 εκ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλιείας 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ», εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου 2015 και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) της ΕΕ με
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ποσοστό 75,33%, ενώ το υπόλοιπο 24,67% διατίθεται από εθνικούς πόρους. Το συνολικό
ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα €52.721.604.
Προτεραιότητα Ένωσης (ΠΕ) 1: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης
στη γνώση αλιείας
Μέτρο 1.3: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου χρηματοδοτείται η δημιουργία δικτύου μεταξύ
επιστημόνων και αλιέων. Υποβλήθηκε 1 έργο, με Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μέτρο 1.8: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις
στα αλιευτικά σκάφη». Μέχρι το τέλος του 2019 εντάχθηκαν 44 έργα με προϋπολογισμό
€195.030 (δημόσια δαπάνη) και καταβλήθηκε στους Δικαιούχους το ποσό των €106.669.
Μέτρο 1.10: Μέσω του Μέτρου 1.10 υλοποιήθηκε το «Σχέδιο Απόσυρσης Αλιευτικών
Σκαφών Παράκτιας Αλιείας». Συνολικά, εντάχθηκαν 66 έργα και καταβλήθηκε το πόσο των
€2.955.480,70 σε συνολικά 68 Δικαιούχους.
Μέτρο 1.18: Το 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του «Σχεδίου για την καταπολέμηση του
λαγοκέφαλου στα παράκτια νερά της Κύπρου». Κατά την 1η πρόσκληση εντάχθηκαν και
ολοκληρωθήκαν μέχρι το τέλος του 2019, πέντε έργα συλλογικών ομάδων αλιέων και τους
καταβλήθηκε το πόσο των €229.395 που αντιστοιχεί με την αλίευση 76.465 κιλών
λαγοκέφαλων. Κατά την 2η πρόσκληση εντάχθηκαν 10 έργα συλλογικών ομάδων αλιέων
και μέχρι τέλος του 2019 καταβλήθηκε το πόσο των €164.960 που αντιστοιχεί με την
αλίευση 54.987 κιλών λαγοκέφαλων. Στα πλαίσια του ιδίου Μέτρου προκηρύχθηκαν δυο
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για κατασκευή, τοποθέτηση ή εκσυγχρονισμό
τεχνητών υφάλων για την προστασία και βελτίωση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.
Εντάχθηκε το ένα έργο με προϋπολογισμό €800.000 και Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος (ΤΘΠ) – ΤΑΘΕ και το δεύτερο έργο βρίσκεται υπό αξιολόγηση με Δικαιούχο
το Τμήμα Δημοσίων Έργων). Επίσης, προκηρύχθηκαν και τρεις Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων για έργα προστασίας και αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Εντάχθηκε ένα έργο με προϋπολογισμό €1.195.950. και υποβλήθηκαν 2 έργα: με
Δικαιούχο τον ΤΘΠ του ΤΑΘΕ και βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Μέτρο 1.19: Μέσω του Μέτρου 1.19 υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση
των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά». Συνολικά,
εντάχθηκαν 339 έργα με προϋπολογισμό €2.573.547 και μέχρι το τέλος του 2019
καταβλήθηκε το πόσο των €1.270.123 που αφορούσε αποζημίωση για τα έτη 2015- 2019.
Μέτρο 1.20: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για άμβλυνση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
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αλιευτικών σκαφών»» Μέχρι το τέλος του 2019 εντάχθηκαν 38 έργα με προϋπολογισμό
€80.312 (δημόσια δαπάνη). Το 2019 καταβλήθηκε στους Δικαιούχους το ποσό των
€50.895.
Μέτρο 1.21: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου υλοποιείται το

«Σχέδιο Χορηγιών για

αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμό κύριων ή βοηθητικών κινητήρων στα αλιευτικά σκάφη».
Μέχρι το τέλος του 2019 εντάχθηκαν δύο έργα με προϋπολογισμό €5.776 (δημόσια
δαπάνη) και καταβλήθηκε στον ένα Δικαιούχο το ποσό των €3.076.
Μέτρο 1.23: Στα πλαίσια του Μέτρου προκηρύχθηκαν τρεις Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων. Στην πρώτη πρόσκληση εντάχθηκαν 2 έργα. Το 1ο έργο με προϋπολογισμό
€320.000 αφορά «Νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, υπηρεσίες και CCTV στα αλιευτικά
καταφύγια Αγίας Τριάδας και Παραλιμνίου» και Δικαιούχος είναι ο Τομέας Αλιευτικών
Καταφυγίων του ΤΑΘΕ. Το 2ο έργο με προϋπολογισμό €6,9 εκ. αφορά τη «Διαμόρφωση
του αλιευτικού καταφυγίου και ποταμού Λιοπετρίου» και Δικαιούχος είναι το Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως. Στη δεύτερη πρόσκληση εντάχθηκαν 3 έργα με Δικαιούχο το
Τμήμα Δημοσίων Έργων που αφορούν Βελτιωτικά έργα στα αλιευτικά καταφύγια και
συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1 εκ. Η τρίτη πρόσκληση έχει καταληκτική ημερομηνία
28/02/2020 και μέχρι το τέλος του 2019 δεν υποβλήθηκε έργο. Μέχρι το τέλος του 2019,
δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €836.748.
ΠΕ2: Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας
Μέτρο 2.2: Μέσω του Μέτρου 2.2 υλοποιήθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για «Παραγωγικές
Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Συνολικά, εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν 10 έργα με
προϋπολογισμό €1.584.508 (δημόσια δαπάνη). Μέχρι το τέλος του 2019 καταβλήθηκε το
πόσο των €1.434.869 στους Δικαιούχους..
Μέτρο 2.7: Στα πλαίσια του Μέτρου προκηρύχθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
για την αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας Υποβλήθηκαν και
εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν μελέτες με Δικαιούχο τον Τομέα Υδατοκαλλιεργειών του
ΤΑΘΕ και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό €111.860. Μέχρι το
τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €35.260.
ΠΕ3: Ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ)
Μέτρο 3.1: Το 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του «Σχεδίου Χορηγιών προμήθειας
εξοπλισμού απαραίτητου για διασφάλιση διαβίβασης δεδομένων αλιείας». Συνολικά,
υποβλήθηκαν 33 αιτήσεις και εντάχθηκαν 30 έργα με προϋπολογισμό €122.256. Μέχρι το
τέλος του 2019 καταβλήθηκε το πόσο των €73.916 στους Δικαιούχους. Στα πλαίσια του
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ιδίου Μέτρου προκηρύχθηκαν 2 Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που αφορούσαν έργα
και ενέργειες των αρχών ελέγχου. Υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 3 έργα. Τα έργα είναι τα
ακόλουθα: (α) Αγορά περιπολικών σκαφών ελέγχου αλιείας με προϋπολογισμό €678.181,
(β) Κοινό Πρόγραμμα Ελέγχου και Επιθεώρησης όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων
τόνου και Ξιφία στον Ανατολικό Ατλαντικό και την Μεσόγειο με προϋπολογισμό €731.838
και (γ) Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου με προϋπολογισμό €3.769.187. Μέχρι το τέλος του
2019, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €1.654.137. Επίσης, υποβλήθηκε ακόμα ένα
έργο «Αναβαθμίσεις του υφιστάμενου στόλου του ΤΑΘΕ με ηλεκτρονικά και μηχανικά μέσα
με σκοπό τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας για αποτελεσματικότερο έλεγχο
της αλιευτικής δραστηριότητας» και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Μέτρο 3.2: Μέσω της 1ης πρόσκλησης υποβλήθηκε και εντάχθηκε 1 έργο "Πρόγραμμα
Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Αλιείας για την περίοδο

2014-2020"

με

προϋπολογισμό €4.840.868. Μέχρι το τέλος του 2019, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους
€3.384.688.
ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Σε ότι αφορά την Τοπική Ομάδα Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) Λάρνακας – Αμμοχώστου ως
Δικαιούχος μέσω προσκλήσεων που προκήρυξε το ΤΑΘΕ έχουν ενταχθεί 3 έργα: (α)
Λειτουργικά Έξοδα (€472.250), (β) Μελέτη για Αλιευτικό Τουρισμό (€14.800) και (γ)
προγράμματα κατάρτισης προς τους αλιείς (€236.000). Επιπρόσθετα, η ΤΟΔΑ έχει
προκηρύξει δύο προσκλήσεις προς Δήμους και κοινότητες της περιοχής παρέμβασης της
που αφορούν (α) Έργα για δημόσιες υποδομές (€896.200), που υποβλήθηκαν 4 έργα και
(β) Έργα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας (€40.000), που υποβλήθηκε 1
έργο. Σε ότι αφορά Σχέδια Χορηγιών, η ΤΟΔΑ υλοποιεί (α) το Σχέδιο Χορηγιών για
Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων (€300.000) μέσω του οποίου έχουν υποβληθεί 5 αιτήσεις
και

(β) το Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών

Προϊόντων (€80.000) μέσω του οποίου έχουν υποβληθεί 2 αιτήσεις.
Η ΤΟΔΑ Λεμεσού έχει υποβάλει και έχουν ενταχθεί 3 έργα: (α) Λειτουργικά Έξοδα
(€462.300), (β) Μελέτη αποτύπωσης και σύνδεσης της αλιευτικής, πολιτιστικής και
ιστορικής κληρονομιάς με τον τουρισμό (€14.200) και (γ) Εκπαίδευση σε θέματα Αλιείας
(€55.000). Σε ότι αφορά Σχέδια Χορηγιών, η ΤΟΔΑ υλοποιεί α) το Σχέδιο Χορηγιών
Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (Χονδρικό
Εμπόριο) (€600.000) μέσω του οποίου έχει υποβληθεί 1 αίτηση και
Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των

Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό

Εμπόριο) (€300.000) μέσω του οποίου έχουν υποβληθεί 2 αιτήσεις.
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β) το Σχέδιο

Σε ότι αφορά την ΤΟΔΑ Πάφου έχει υποβάλει και έχουν ενταχθεί 5 έργα: (α) Λειτουργικά
Έξοδα (€460.000), (β) Εκπόνηση 2 Μελετών (€75.000), (γ) προγράμματα κατάρτισης
(€130.000), (δ) Μελέτη προώθησης της παραδοσιακής αλιείας (€50.000) και (ε) Μελέτη για
Αλιευτικό Τουρισμό (€20.000). Επιπρόσθετα, η ΤΟΔΑ έχει προκηρύξει 2 προσκλήσεις
προς Δήμους και κοινότητες της περιοχής παρέμβασης της που αφορούν (α) Έργα για
δημόσιες υποδομές (€1.050.000) στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκε 1 έργο και (β) Έργα
για Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στον Τομέα της Αλιείας (€65.000).
Σε ότι αφορά Σχέδια Χορηγιών, η ΤΟΔΑ υλοποιεί το Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση,
Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Ψαροταβέρνων (€150.000) μέσω του οποίου έχουν
υποβληθεί 3 αιτήσεις.
Μέχρι το τέλος 2019, δηλώθηκαν συνολικά από όλες τις ΤΟΔΑ στο ΕΠ δαπάνες ύψους
€608.042.

ΠΕ 5: Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης
Μέτρο 5.3: Μέσω του Μέτρου 5.3 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του «Σχεδίου Χορηγιών για
επενδύσεις στον τομέα εμπορίας αλιευτικών προϊόντων» με προϋπολογισμό €800.000. Η
1η πρόσκληση προκηρύχθηκε στις 2/4/2018 με καταληκτική ημερομηνία στις 4/6/2018.
Συνολικά, εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν 3 έργα. Μέχρι το τέλος του 2019 καταβλήθηκε
το πόσο των €205.323 στους αντίστοιχους Δικαιούχους.
ΠΕ6: 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Μέτρο 6.3: Στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 3 έργα. Τα
ενταγμένα έργα είναι τα ακόλουθα: α) Έρευνα βάσης και Παρακολούθηση των ΜηΑυτόχθονων Ειδών στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές Κάβο Γκρέκο και Νησιά
στην Κύπρο (€89.250) με Δικαιούχο τον ΤΘΠ του ΤΑΘΕ, β) Ακουστική και Οπτική Έρευνα
για κητώδη στα θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (€297.132) με Δικαιούχο τον
ΤΘΠ του ΤΑΘΕ και γ) Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028 (€274.523) με
Δικαιούχο το Τμήμα Περιβάλλοντος. Μέχρι το τέλος του 2018, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες
ύψους €521.175.

Νομοθεσία για την Αλιεία
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Το 2019 έγινε εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας με την ψήφιση του περί Αλιείας
Τροποποιητικού Νόμου και των Τροποποιητικών Κανονισμών 2019 το Δεκέμβριο του
2019. Οι εν λόγω τροποποιήσεις της νομοθεσίας αποσκοπούν στη βελτίωση της
διαχείρισης της αλιείας μέσω εφαρμογής μέτρων μείωσης της αλιευτικής πίεσης στα
αλιευτικά αποθέματα, στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης
επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών, στην κατοχύρωση του
επαγγέλματος του αλιέα (δικαίωμα μεταβίβασης άδειας) και στη βελτίωση του πλαισίου
ελέγχου κυρίως όσον αφορά στην ερασιτεχνική αλιεία.
Το 2019, όσον αφορά τη Νομοθεσία για τον έλεγχο της αλιείας, εκδόθηκε το Περί της
Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών που αφορούν Θέματα
Αλιείας, Νόμος 134/2006 (Δέκατη Τέταρτη Τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου
Διάταγμα του 2019 ΚΔΠ 81/2019 - Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 5143, 8/03/2019).
Το 2019 εγκαθιδρύθηκαν με Υπουργικά Διατάγματα δύο νέες θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές με περιορισμούς στην αλιεία και στη διέλευση σκαφών. Οι περιοχές αυτές είναι οι
«Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας», στην οποία έχει εξακριβωθεί πως η Μεσογειακή Φώκια
χρησιμοποιεί τα θαλάσσια σπήλαια για σκοπούς αναπαραγωγής και γαλουχίας και η
περιοχή «Κακοσκάλι», με στόχο την προστασία της σημαντικής βιοποικιλότητας της εν
λόγω περιοχής.

Αλιευτικά καταφύγια
Το ΤΑΘΕ διαχειρίζεται συνολικά 13 αλιευτικά καταφύγια: Αγία Τριάδα, Παραλίμνι, Αγία
Νάπα, Ποταμός Λιοπετριού, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια, Ξυλοτύμπου, Λάρνακα, Ζύγι,
Ακρωτήρι, Άγιος Γεώργιος Πέγειας, Πωμός και Πύργος. Στα αλιευτικά καταφύγια
ελλιμενίζονται αδειούχα αλιευτικά σκάφη ενώ σε ορισμένα αλιευτικά καταφύγια υπάρχει
χώρος ελλιμενισμού και για άλλα σκάφη, τα οποία ελλιμενίζονται με την καταβολή τέλους
που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ελλιμενισμού που
έχουν διαμορφωθεί και εφαρμόζονται από το ΤΑΘΕ. Κατά τη διάρκεια του 2019
ελλιμενίστηκαν στα αλιευτικά καταφύγια του ΤΑΘΕ πέραν των 1400 σκαφών.
Βελτίωση / Αναβάθμιση αλιευτικών καταφυγίων
Στα πλαίσια βελτίωσης και αναβάθμισης των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων το
ΤΑΘΕ πραγματοποιεί διάφορα έργα, όπου κρίνονται αναγκαία, για την εύρυθμη και
ασφαλή λειτουργία των αλιευτικών καταφυγίων. Κατά το 2019, μερικά από τα κύρια έργα
που έχουν υλοποιηθεί, είναι τα ακόλουθα:
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Προκηρύχθηκε η προσφορά για το έργο «Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και του
ποταμού στο Λιοπέτρι» από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το έργο εντάχθηκε στο
ΕΠ ‘’Θάλασσα’’ και έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ 2014-2020.
Ολοκληρώθηκε η μελέτη / σχεδιασμός και η ΜΕΕΠ για τα βελτιωτικά έργα που κρίνονται
αναγκαία να γίνουν στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας. Το έργο περιλαμβάνει
διαμόρφωση του προσήνεμου κυματοθραύστη, ανακατασκευή του κρηπιδώματος,
αγκυροβόλιο, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού , κατασκευή χώρων υγιεινής και γραφείο
ψαράδων. Η μελέτη έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ 2014-2020 με
προϋπολογισμό €30,000 ενώ τα έργα εκτιμούνται στα €1.5 εκ.
Συνεχίστηκε η υλοποίηση της μελέτης βελτίωσης του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας
αναφορικά με το πρόβλημα πρόσχωσης που παρουσιάζεται στην είσοδο της
λιμενολεκάνης.

Η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020 ενώ έχει εγκριθεί για

συγχρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ 2014-2020.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκβάθυνσης / καθαρισμού των αλιευτικών καταφυγίων Κ.
Πύργου και Πωμού με ολική δαπάνη ύψους €130,000.
Εγκαταστάθηκε ηλεκτροφωτισμός στα αλιευτικά καταφύγια Αγίου Γεωργίου Πέγειας και
Αγίας Τριάδας και έχουν τροχιοδρομηθεί οι εργασίες για ηλεκτροφώτιση του αλιευτικού
καταφυγίου Ξυλοτύμπου.

Υδατοκαλλιέργειες
Το 2019, υπήρχαν αδειοδοτημένοι στην Κύπρο τρεις ιδιωτικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί
θαλάσσιων ψαριών, ένα εκκολαπτήριο - εκτροφείο γαρίδων στη στεριά, εννιά ιχθυοτροφεία
πάχυνσης κυρίως τσιπούρας και λαυρακιού σε κλουβιά ανοικτής θάλασσας και οκτώ
μικρές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή πέστροφας ή/και οξύρρυγχου.
Η συνολική αξία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (γόνου και ψαριών επιτραπέζιου
μεγέθους) το 2019 ανήλθε περίπου σε €49,2εκ. από τα οποία τα € 30,8 εκ. προήλθαν
από

προϊόντα

που

εξήχθησαν.

Τα

βασικότερα

ειδή

παραγωγής

θαλάσσιας

υδατοκαλλιέργειας είναι η τσιπούρα και το λαυράκι ενώ για την υδατοκαλλιέργεια γλυκού
νερού η ιριδίζουσα πέστροφα και ο οξύρρυγχος.
Το ΤΑΘΕ λειτουργεί δυο ερευνητικούς σταθμούς: το Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας
Υδατοκαλλιέργειας

Κύπρου

(ΕΚΘΥΚ)

στο

Μενεού

Υδατοκαλλιέργειας Γλυκού Νερού στον Καλοπαναγιώτη.

και

τον

Ερευνητικό

Σταθμό

Και στους δυο ερευνητικούς

σταθμούς έχουν ολοκληρωθεί αρκετά έργα αναβάθμισης που αποσκοπούν στη βελτίωση
της λειτουργίας τους και στην περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής εργασίας που γίνεται
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για στήριξη και ανάπτυξη της Κυπριακής υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην αναβάθμιση
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φοιτητές και μαθητές.
Το ΕΚΘΥΚ, στα πλαίσια της λειτουργίας του και ως σταθμός πρώτων βοηθειών για την
θεραπεία

και

αποκατάσταση

τραυματισμένων

χελωνών,

το

2019

προσφέρθηκε

θεραπευτική φροντίδα σε τρεις χελώνες του είδους C. caretta και σε 2 χελώνες του είδους
C. mydas.
Εκδόθηκαν 2,496 ατομικές άδειες ερασιτεχνικής αλιείας σε υδατοφράκτες και 18 ομαδικές.
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών υδάτων έγινε
εμπλουτισμός των υδατοφρακτών με 36,500 μικρές και 688 μεγάλες πέστροφες. Επίσης
δόθηκε μικρός αριθμός ψαριών ως δωρεές σε διάφορες κοινότητες.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης της λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκού
νερού, διεξάχθηκε πρόγραμμα παρακολούθησης ποιοτικού ελέγχου των νερών. Έγιναν
συνολικά 16 δειγματοληψίες νερού από 8 μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού.

Αξιολόγηση αποθεμάτων και αλιευτική έρευνα
Πρόγραμμα Εργασιών για τη Συλλογή Αλιευτικών Δεδομένων
Κατά τη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Εργασιών
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, το οποίο διεξάγεται από το 2005 και βασίζεται σε
νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. Από το 2014 το πρόγραμμα στηρίζεται οικονομικά από το
ΕΤΘΑ 2014-2020 (ως Μέτρο 3.2 του ΕΠ «ΘΑΛΑΣΣΑ»). Σκοπός του προγράμματος είναι η
δημιουργία πολυετών σειρών αξιόπιστων βιολογικών και οικονομικών δεδομένων,
συμβατών μεταξύ των Κρατών Μελών, που θα εξασφαλίζουν την αξιολόγηση της
κατάστασης των αλιευτικών πόρων και τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα. Βάσει των
επιστημονικών μελετών και εκθέσεων που βασίζονται στα δεδομένα που συλλέγονται,
παρέχεται η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική συμβουλή για την επίτευξη του στόχου της
αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων.
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τακτικές δειγματοληψίες του
αλιεύματος από όλα τα αλιευτικά εργαλεία με σκοπό την καταγραφή δεδομένων από τις
αλιευτικές δραστηριότητες, την αξιολόγηση του ποσοστού των απορρίψεων και τον
προσδιορισμό βιολογικών παραμέτρων για σημαντικά είδη.

Ένα μέρος του Εθνικού

Προγράμματος, το ερευνητικό πρόγραμμα «Διεθνής Έρευνα με Τράτα Βυθού στη
Μεσόγειο (MedITS)», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2019. Ο σκοπός του
ερευνητικού προγράμματος είναι η αξιολόγηση της αφθονίας και της κατανομής των ειδών
και η καταγραφή των μεγεθών καθώς και άλλων βιολογικών παραμέτρων.
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Επιπλέον, το 2019 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “ΒΥΘΟΣ” που αφορούσε την
χαρτογράφηση της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας της Κύπρου με χρήση multibeam sonar με
στόχο τον προσδιορισμό οικολογικά ευαίσθητων περιοχών και τη σκιαγράφηση του
αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, απαραίτητο στοιχείο για μελλοντικές
πολιτικές διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.
Υπολογισμός Αποθεμάτων
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν μελέτες εκτίμησης της κατάστασης του λυθρινιού (P.
erythrinus) και της στρίλιας (M.barbatus) στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου (Γεωγραφική
Υποπεριοχή της Μεσογείου – GSA 25), χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν
στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος. Οι μελέτες παρουσιάστηκαν στα πλαίσια
συνάντησης της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας GFCM-WGSAD (Ρώμη, Δεκέμβριος
2019). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εγκριμένων μελετών, το λυθρίνι αλιεύεται σε
βιώσιμα επίπεδα και έχει σχετικά υψηλή βιομάζα, ενώ η στρίλια δεν αλιεύεται σε βιώσιμα
επίπεδα.

Ναυτική Υπηρεσία
Η Ναυτική Υπηρεσία (ΝΥ) του ΤΑΘΕ αποτελεί τον επιχειρησιακό άξονα του Τμήματος
εντός και εκτός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει ως κύρια
αποστολή την

υποστήριξη των θαλάσσιων περιπολιών, τη διενέργεια ερευνητικών

προγραμμάτων καθώς και τον έλεγχο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών
θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή στα πλαίσια της Υπουργικής Απόφασης με αρ.
72.032, ημερομηνίας 29/4/2011.
Η Υπηρεσία έχει τη βασική ευθύνη της εποπτείας των χωρικών υδάτων για σκοπούς
ελέγχου και πρόληψης θαλάσσιων ρυπάνσεων από πετρελαιοειδή και αποτελεί το εθνικό
εκτελεστικό όργανο έγκαιρης αντιμετώπισης τους κατ’ εφαρμογή διεθνών συμβάσεων και
των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2019 η ομάδα αντίδρασης δέχτηκε 135
αναφορές περιστατικών ρύπανσης.
Τον Μάρτιο του 2019 υπογράφτηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Η ΝΥ συνέβαλε στη δημιουργία του Υποπεριφεριακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Μεγάλου
Περιστατικού Θαλάσσιας Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή μεταξύ των χωρών Κύπρου –
Ελλάδας –Αιγύπτου όπου έχει και την ευθύνη εφαρμογή / υλοποίηση των σχεδίων με την
στήριξη της REMPEC (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean Sea).
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Η ΝΥ συμμετείχε σχεδόν σ’ όλα τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης της Κυπριακής
Δημοκρατίας είτε υποστηρικτικά στο θαλάσσιο χώρο είτε ουσιαστικά όταν αφορά θέματα
πετρελαϊκής ρύπανσης ( Πολυεθνική άσκηση ΄΄NEMESIS’’ 2019,άσκηση STRESS TEST
από την EMSA στο κέντρο ΖΗΝΩΝ για τη διαχείριση μεγάλων περιστατικών για να
αξιολογηθούν οι δυνατότητες και να διαπιστωθούν τυχόν αδυναμίες τόσο της EMSA όσο
και των Κρατών Μελών της ΕΕ κλπ).

Παράλληλα, οργανώθηκαν και διεξήχθηκαν

ασκήσεις επί χάρτου και στο πεδίο.
Σημειώνεται ότι για σκοπούς θαλάσσιας απορρύπανσης το ΤΑΘΕ διαθέτει

μέσα και

εξοπλισμό της τάξης των €2 εκ και έχει στη διάθεση της εννέα σκάφη τόσο για σκοπούς
υποστήριξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΤΑΘΕ όσο και για σκοπούς ελέγχου,
πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Θαλάσσιο Περιβάλλον
Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή της «Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ,
2000/60/ΕΚ)», στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται πρόγραμμα παρακολούθησης και
αξιολόγησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης των παράκτιων υδάτων της Κύπρου
από ένα δίκτυο σταθμών δειγματοληψίας, με βάση τέσσερα καθορισμένα Βιολογικά
Ποιοτικά

Στοιχεία,

ΒΠΣ

(Βενθικά

Μακροασπόνδυλα,

Μακροφύκη,

Φυτοπλαγκτόν

(χλωροφύλλη), Αγγειόσπερμα (P. oceanica).
Συνεχίστηκε επίσης η εφαρμογή της «Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική
(ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ)», η οποία στοχεύει στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε
Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση. Επίσης προκηρύχθηκαν / βρίσκονταν σε εξέλιξη
συμβάσεις για τη συλλογή δεδομένων που αφορούν την ΟΠΘΣ. Ειδικότερα:
•

Έγινε ανάλυση δειγμάτων φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού μέσω σύμβασης που
συντονίζει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (οι δειγματοληψίες πεδίου υλοποιούνται
από το ΤΑΘΕ)

•

Σύμβαση

για

την

Θαλάσσια

Στρατηγική

«Παροχή

υπηρεσιών

για

την

επικαιροποίηση των άρθρων 8, 9 και 10 της ΟΠΘΣ στα θαλάσσια ύδατα της
Κύπρου και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων στο σύστημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
•

Ολοκληρώθηκε το έργο “Baseline survey and monitoring of Non-Indigenous
Species in Cavo Greco and Nissia marine protected areas”. Τα αποτελέσματα του
έργου χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της ΟΠΘΣ.

Το 2019 συνεχίστηκε επίσης η εφαρμογή της «Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΚ)»
(επιμέρους τμήματα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον) και ειδικότερα:
58

 Συνεχίστηκαν τα προγράμματα παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας M.
Monachus,
των θαλάσσιων χελωνών C. caretta & C. Mydas καθώς και του φύκους

P.

Oceanica.
 Καθορίστηκε η πρώτη υπεράκτια περιοχή της Κύπρου, «Ωκεανίς», έκτασης 8,317
Km2, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένταξή της στο δίκτυο
Νatura 2000 με σκοπό την προστασία των κητωδών (δελφίνια, φάλαινες) και των
θαλασσίων χελωνών, οι οποίες χρησιμοποιούν την εν λόγω περιοχή ως
μεταναστευτικό διάδρομο. Με την ένταξη της «Ωκεανίς», το ποσοστό των
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο ανέβηκε στα 19% σε σχέση
με ολόκληρη την θαλάσσια περιοχή της (περιλαμβανομένων των χωρικών υδάτων
και της ΑΟΖ).
Συνεχίστηκε επίσης η παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων της στήλης του
νερού (θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο, αλατότητα, θρεπτικά και χλωροφύλλης-α στα
παράκτια ύδατα της Κύπρου, στα πλαίσια της Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ)
καθώς και της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Συνέχιση του Προγράμματος MEDPOL της
UNEP που επικεντρώνεται: (α) στον έλεγχο της ποιότητας των παράκτιων νερών, (β) στον
έλεγχο των αποβλήτων που καταλήγουν στο θαλάσσιο αποδέκτη και (γ) στη χρονική
συσσώρευση ρύπων (οργανικοί ρύποι και βαρέα μέταλλα) στα ψάρια.
Με βάση τη στρατηγική του ΤΑΘΕ για τη δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών (ΘΠΠ) με Τεχνητούς Ύφαλους (ΤΥ):
 Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός και η πόντιση δύο σκαφών για τη δημιουργία ΤΥ
στη Λάρνακα.
 Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των ΤΥ και η συνεργασία με το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας για τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για τη θάλασσα.
Κατά το 2019 συνεχίστηκαν έρευνες που αφορούν: (α) τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ.
υδατοκαλλιέργεια), (β) την εισβολή και εξάπλωση στο θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου
ξενικών ειδών (π.χ. Χλωροφύκος C. racemosa), (γ) το περιοδικό φαινόμενο ευτροφισμού
που δημιουργείται από το χλωροφύκος Cladophora spp. (μάλλα), και (δ) τις εποχιακές
εξάρσεις μεδουσών σε παράκτιες περιοχές. Το Τμήμα συμμετείχε επίσης σε σημαντικά
ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα:

Εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας
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Το ΤΑΘΕ για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα,
διεξάγει συστηματικά περιπολίες και ελέγχους. Το 2019 συνεχίστηκε το Ετήσιο Ειδικό
Σχέδιο για Επιθεωρήσεις και Έλεγχο, ως εργαλείο και οδηγό για τη διεξαγωγή των
ελέγχων, το οποίο καταρτίστηκε βάσει των κανονισμών της ΕΕ.
Πραγματοποιήθηκαν 163 περιπολίες με σκάφος και 564 περιπολίες σε λιμενικούς χώρους
ή ακτές, εγκαταστάσεις διάθεσης/φύλαξης αλιευτικών προϊόντων και σε υδατοφράκτες.
Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 727 περιπολίες εκ των οποίων οι 177 εκτός ωρών
γραφείου. Στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Αλιείας για την
αποκατάσταση του ερυθρού τόνου και του ξιφία στη Μεσόγειο πραγματοποιήθηκαν 25
θαλάσσιες και 54 χερσαίες περιπολίες για τον έλεγχο της αλιείας των εν λόγω
ειδών. Παράλληλα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου όπου απαγορευόταν η αλιεία
του ξιφία, πραγματοποιήθηκαν 119 στοχευμένες περιπολίες στη ξηρά και 33 στη θάλασσα
αναφορικά με την αλιεία και εμπορική εκμετάλλευση του είδους.
Κατά τις πιο πάνω περιπολίες, πραγματοποιηθήκαν 1163 αλιευτικές επιθεωρήσεις για
σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης της νομοθεσίας βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που
ακολουθούνται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επιθεωρήσεις παρατίθενται αναλυτικά
σε πίνακα στην ετήσια έκθεση του Τμήματος (2019) στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(www.moa.gov.cy/dfmr).
Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη μέσων για τον έλεγχο της
αλιείας (JDP – 2019) , πραγματοποιήθηκαν 170 επιθεωρήσεις και 8 έλεγχοι σε λιμενικούς
χώρους, χώρους διάθεσης αλιευτικών προϊόντων και οχήματα μεταφοράς αλιευτικών
προϊόντων, καθώς επίσης 48 επιθεωρήσεις και 27 έλεγχοι εν πλω και 14 διοπτεύσεις.
Το 2019 καταγγέλθηκαν 329 περιπτώσεις παράβασης της Νομοθεσίας, οι οποίες
παραθέτονται αναλυτικά σε πίνακα στην ετήσια έκθεση του Τμήματος (2019) στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
Έλεγχος εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες
Το 2019 στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2008, «περί δημιουργίας κοινοτικού
συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης
αλιείας» (ΠΛΑ), είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στις 785 παρτίδες αλιευτικών προϊόντων
που εισάχθηκαν από τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές των αλιευτικών προϊόντων από τρίτες
χώρες ανά λιμένα εισόδου το 2019 παρατίθενται σε πίνακα στην ετήσια έκθεση του
Τμήματος (2019) στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)
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Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για εντοπισμό και
καταπολέμηση παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων, συνεχίστηκε με επιτυχία.
Κατά τους καθημερινούς ελέγχους του ΗΣΚΑΑΔ και ΣΠΑΣ, για τη σωστή λειτουργία των
συστημάτων, οι επιθεωρητές του ΚΠΑ διενεργούν ελέγχους που σχετίζονται με τις
υποχρεώσεις, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την αλιεία που μπορεί να ελεγχτούν μέσω των
ηλεκτρονικών συστημάτων. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν 99 παραβάσεις. Επίσης
διενεργήθηκαν 258 διασταυρωμένοι έλεγχοι και εντοπίστηκαν 7 ασυνέχειες /παραβάσεις.
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι υπεύθυνο για την προστασία, την ορθολογική
ανάπτυξη και την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, και στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής
πολιτικής. Οι στρατηγικοί στόχοι που καλείται να εκπληρώσει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δράσεων, με βασικούς άξονες: τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των
αναγκών σε νερό για όλες τις χρήσεις, την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των
υδάτινων πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού για όλες τις χρήσεις, και την
προστασίας των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΤΑΥ ενεργεί για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
και την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού κατάλληλης ποιότητας για τις ανάγκες των
διαφόρων χρήσεων. Παράλληλα, εφαρμόζει μέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικής
χρήσης του νερού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την προστασία των
υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Υδατική κατάσταση
Η υδατική κατάσταση το 2019, όσον αφορά τα μέγιστα αποθέματα νερού στα φράγματα,
ήταν η δεύτερη καλύτερη της τελευταίας 10ετίας. Στο τέλος της βροχερής περιόδου, στις
16/5/2019, τα αποθέματα νερού στα φράγματα ανέρχονταν στα 270.6 ΕΚΜ .
Η βροχόπτωση του υδρολογικού έτους 2018 -19 ήταν 793 χιλιοστόμετρα, ή 158% της
κανονικής, ενώ για την ίδια περίοδο η εισροή νερού στα φράγματα ήταν 265 ΕΚΜ και για
το ημερολογιακό έτος Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2019, ήταν 281.2 ΕΚΜ με επιπρόσθετη
ποσότητα 2.5 ΕΚΜ στα εμπλουτιστικά φράγματα Κλήρου - Μαλούντας, Ταμασού και στο
φράγμα Σολέας.
Επακόλουθο της μεγάλης εισροής και των ψηλών αποθεμάτων νερού στα φράγματα, ήταν
η αυξημένη παροχή νερού για άρδευση το 2019 στις αρδευτικές περιοχές των ΚΥΕ και
ιδιαίτερα στις περιοχές του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου Αγωγού. Η κατανομή των υδατικών
αποθεμάτων για το 2019 ετοιμάστηκε από το ΤΑΥ και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα μέλη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων. Το 2019 παραχωρήθηκαν συνολικά
51.2 ΕΚΜ νερού για άρδευση. Τα 31.9 ΕΚΜ προήλθαν από τα φράγματα, τα 11.9 ΕΚΜ
από το ανακυκλωμένο νερό και τα 7.4 ΕΚΜ από γεωτρήσεις.
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Παρακολούθηση και προστασία υδάτων / υδατικών σωμάτων
Η προστασία και παρακολούθηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υδάτων
και η προστασία των υδατικών σωμάτων (ποταμοί, φυσικές λίμνες, ταμιευτήρες νερού,
υπόγειοι υδροφορείς, πηγές) επιβάλλεται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας –
Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας (περί Προστασίας
και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος, περί Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος). Το ΤΑΥ
με βάση τις αρμοδιότητες του συνεχίζει και εμπλουτίζει δράσεις του που αφορούν τη
συλλογή και επεξεργασία υδρολογικών και υδρογεωλογικών στοιχείων για τα επιφανειακά
και υπόγεια ύδατα και τα υδατικά σώματα, την ενασχόληση με υδρολογικά θέματα που
σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την εκτέλεση υδατικών έργων, τον έλεγχο της
άντλησης και χρήσης υπόγειου νερού, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας
και ποσότητας των νερών και την παροχή συμβουλών σε θέματα νερού.
Υπόγεια υδατικά σώματα
Κατά το 2019, στα πλαίσια της εφαρμογής των προγραμμάτων παρακολούθησης σχετικά
με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων, συνεχίστηκαν οι μετρήσεις
της στάθμης των υπόγειων υδάτων από πέραν των 1000 γεωτρήσεων - παρατηρητηρίων
ανά εξάμηνο και από 15 άλλες γεωτρήσεις μηνιαία.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων για εφαρμογή του Άρθρου 8 της
Οδηγίας Πλαίσιο

για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), παρακολουθήθηκαν για το δίκτυο

ποσοτικής κατάστασης 85 γεωτρήσεις και μια πηγή. Για το δίκτυο παρακολούθησης
ποιότητας νερού λήφθηκαν συνολικά 162 δείγματα νερού από 89 γεωτρήσεις και 3 πηγές,
και έγινε έλεγχος της ποιότητας του νερού σε 268 από τις 460 γεωτρήσεις και πηγές
υδροδότησης κοινοτήτων. Λόγω έλλειψης προσωπικού δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχος
όλων των γεωτρήσεων και πηγών υδροδότησης των κοινοτήτων.
Συνεχίστηκε επίσης ο εμπλουτισμός μέσω δεξαμενών εμπλουτισμού, των υδροφορέων
Ακρωτηρίου και Εζουσας με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας καθώς και τα
προγράμματα για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον
εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό.
Επιφανειακά Υδατικά Σώματα
Σε ότι αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων
συνεχίστηκε η παρακολούθηση της ροής ποταμών και πηγών καθώς και της στάθμης
νερού των φυσικών λιμνών και των ταμιευτήρων νερού.
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Συνεχίστηκαν οι μετρήσεις ροής ποταμών από 57 υδρομετρικούς σταθμούς (25 από
αυτούς εξοπλισμένοι με συστήματα τηλεμετρίας) και οι μηνιαίες στιγμιαίες παρατηρήσεις
της ροής σε 164 σημεία σε ποταμούς.
Συνεχίστηκε το εθνικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της πληρότητας των
ταμιευτήρων νερού, στα πλαίσια του οποίου καταμετρείται η στάθμη νερού σε 40
ταμιευτήρες, στους σημαντικότερους καθημερινά και στους υπόλοιπους, μια φορά το μήνα.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων για εφαρμογή
του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), παρακολουθήθηκαν
65 σημεία σε ποταμούς, 11 σημεία στις φυσικές λίμνες (Σύμπλεγμα αλυκών Λάρνακας,
αλυκή Ακρωτηρίου και λίμνες Παραλιμνίου και Ορόκλινης) και 15 ταμιευτήρες νερού.
Συνολικά, λήφθηκαν 370 δείγματα νερού από ποταμούς, 111 από φυσικές λίμνες και 72
από ταμιευτήρες νερού. Λήφθηκαν επίσης δείγματα ιζήματος από επτά φυσικές λίμνες και
από 16 ταμιευτήρες νερού, στα πλαίσια της παρακολούθησης της χημικής κατάστασης
τους.
Όσον αφορά την παρακολούθηση βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, κατά το 2019
λήφθηκαν συνολικά 399 δείγματα από τους ποταμούς της Κύπρου, 40 δείγματα από
ταμιευτήρες νερού ενώ από φυσικές λίμνες λήφθηκαν 172 δείγματα.
Σχετικά με επικίνδυνες ουσίες, αξιολογήθηκαν οι συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων,
εντομοκτόνων, βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών σε 30 σημεία ποταμών, 14 σημεία
ταμιευτήρων και 8 σημεία φυσικών λιμνών (αλμυρών και υφάλμυρων). Σε έξι επιπλέον
σημεία ποταμών παρακολουθήθηκαν βαρέα μέταλλα. Για την παρακολούθηση της
ποιότητας του νερού μικρών ταμιευτήρων, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε 27
ταμιευτήρες, τρείς φορές το χρόνο.
Αδειοδότηση έργων υδροληψίας και υδροληψίας
Κατά το 2019 υποβλήθηκαν 764 αιτήσεις για άδειες έργου υδροληψίας και 998 αιτήσεις
άδειας υδροληψίας διαφόρων τύπων. Επίσης, εξετάστηκαν αιτήσεις, για άσκηση του
επαγγέλματος του διατρητού σε παγκύπρια βάση.
Από τους 122.000 φακέλους που παραλήφθηκαν από τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά την
μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο ΤΑΥ, όσοι παρουσιάζουν δραστηριότητα (αίτηση για
αλλαγή ορίου άντλησης, μεταφορά νερού, νέα γεώτρηση σε τεμάχιο κ.λπ.) καταχωρούνται
σε βάση δεδομένων. Μέχρι σήμερα καταχωρήθηκαν πάνω από 50.000 γεωτρήσεις. Λόγω
έλλειψης προσωπικού, ο έλεγχος υδρομετρητών γίνεται στοχευμένα για μεγάλες
καταναλώσεις. Για το έτος 2019 έγινε έλεγχος ένδειξης υδρομετρητών σε 486 γεωτρήσεις.
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Στάλθηκαν πάνω από 30 προειδοποιητικές επιστολές παγκύπρια για συμμόρφωση με τους
όρους των αδειών έργου υδροληψίας και υδροληψίας. Επίσης λήφθηκαν δικαστικά μέτρα
και στάληκαν επιστολές για μείωση του ορίου άντλησης και συνεχίστηκε η διερεύνηση
καταγγελιών πολιτών για πιθανή ρύπανση νερού σε ποταμούς και φράγματα.
Σε ότι αφορά τον έλεγχο των εκτροπών νερού, έχει αποπερατωθεί η έρευνα για τον αριθμό
των εκτροπών στην Επαρχία Λευκωσίας και έχουν εντοπιστεί γύρω στις 400 ενεργές και
μη εκτροπές.
Τιμολόγηση Απόληψης Ύδατος από Πηγές Νερού εκτός Κυβερνητικών Υδατικών
Έργων ΚΥΕ
Κατά το 2019 συνεχίστηκαν οι διαδικασίες τροποποίησης του συστήματος τιμολόγησης
νερού του ΤΑΥ, για την επιβολή Τέλους Περιβάλλοντος και Πόρου για την απόληψη ύδατος
από πηγές εκτός των ΚΥΕ. Η τιμολόγηση αναμένεται να εφαρμοστεί εντός του 2020.

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κεκτημένου
Οδηγία – Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ, ΟΠΥ)
Οι κύριες δραστηριότητες σχετικές με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ κατά το 2019 ήταν η
εφαρμογή του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) και του
σχετικού Προγράμματος

Μέτρων (ΠΜ), εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας,

καθώς και η συνέχιση της παρακολούθησης σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας. Το
πρόγραμμα μέτρων (ΠΜ) για την περίοδο 2016-2021 περιλαμβάνει συνολικά 55 μέτρα.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, στα πλαίσια εκπόνησης του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης, το ΤΑΥ
ξεκίνησε τη Δημόσια Διαβούλευση για την εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ, σύμφωνα με το
Άρθρο 14.1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ανέθεσε δύο συμβάσεις που αφορούν:


την εκπόνηση Προπαρασκευαστικών μελετών που θα αποτελέσουν τη βάση για
την εκπόνηση του 3ου ΣΔΛΑΠ και



τον εντοπισμό των Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης των Υδάτων της Κύπρου

Στα πλαίσια της ενεργής συμμετοχής της Κύπρου στην Κοινή Στρατηγική για την
Εφαρμογή της ΟΠΥ και στις σχετικές ομάδες εργασίας, το ΤΑΥ διοργάνωσε στη Λάρνακα
την 39η συνάντηση της ομάδας εργασίας για την οικολογική κατάσταση (ECOSTAT) με
πέραν των 70 συμμετεχόντων, καθώς και ένα μονοήμερο εργαστήρι της ad-hoc ομάδας για
τους ποταμούς με διαλείπουσα ροή.
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων
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Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας
91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων για οικισμούς με ισοδύναμο
πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 άτομα, με δράσεις που αφορούν, τόσο τον
προγραμματισμό των συναφών έργων όσο και την κατασκευή τους. Σε ότι αφορά τον
προγραμματισμό:
Συνεχίστηκε επίσης η προώθηση του προγράμματος υλοποίησης των αποχετευτικών
έργων σε περιαστικούς οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 από τα
Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων εκ μέρους του ΤΑΥ.
Άρχισε ο πρώτος χρόνος της 10ετους περιόδου Λειτουργίας και Συντήρησης της Σύμβασης
του

σταθμού

επεξεργασίας

οικιακών

βοθρολυμάτων,

βιομηχανικών

αποβλήτων,

περίσσειας υγρής λάσπης και στραγγισμάτων στην περιοχή Βατί της Επαρχίας Λεμεσού
Συνεχίστηκε η παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με αποχετευτικά προβλήματα σε
αγροτικές κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2.000 άτομα.
Επίσης, στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης Αποχετευτικών Έργων από κοινοτικούς
πόρους,

τα

έργα

«Αποχετευτικό

Σύστημα

Συμπλέγματος

Κοκκινοχωριών»,

και

«Αποχετευτικό Σύστημα Συμπλέγματος Σολέας» εγκρίθηκαν για να ενταχθούν ως έργα
«γέφυρα» για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Συνεχίστηκε επίσης η υλοποίηση και η διαχείριση (του συγχρηματοδοτούμενου έργου
αποχετευτικού συστήματος Σύμπλεγμα Σολέας.
Σε ότι αφορά την υλοποίηση αποχετευτικών έργων και σταθμών επεξεργασίας λυμάτων:


Βρίσκονται σε εξέλιξη κατά μέσο όρο δώδεκα συμβόλαια λειτουργίας και
συντήρησης βιολογικών σταθμών και αντλιοστασίων λυμάτων σε στρατόπεδα και
κοινότητες.



Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στις κοινότητες Σινά Όρος,
Καλλιάνα, άρχισε η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στις κοινότητες Τεμβριά–
Κοράκου



Υπογράφηκε η σύμβαση και άρχισε η κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας
λυμάτων και συναφών εργασιών του Συμπλέγματος Σολέας



Υπογράφηκε η σύμβαση και άρχισε κατασκευή ο σταθμός λυμάτων στην κοινότητα
Απλικίου.


Προγραμματισμός – Μελέτες και εκτέλεση υδατικών έργων

66

Κατά το 2019 ήταν σε εξέλιξη ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της
βιωσιμότητας νέων έργων υποδομής καθώς και η εκπόνηση τελικών μελετών για την
κατασκευή των έργων όπως :
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Δυτικής Λευκωσίας (Α΄ και Β΄ Φάση): Έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή της δεξαμενής χειμερινής αποθήκευσης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
καθώς και η κατασκευή του κεντρικού αγωγού μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού.
Παράλληλα το ΤΑΥ προχώρησε με την ετοιμασία εγγράφων για την προκήρυξη
διαγωνισμών για την εγκατάσταση του δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης και την κατασκευή
2 αντλιοστασίων.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας: Εκπονήθηκε η μελέτη για το
(αντλιοστάσιο) και έχει αρχίσει η κατασκευή του, ενώ παράλληλα υλοποιούνται οι τελικές
μελέτες που αφορούν στη δεξαμενή εξισορρόπησης χωρητικότητας 13.000 m3, στους
συνδετικούς αγωγούς και σύνοδα έργα καθώς και στην κατασκευή δεξαμενών χειμερινής
αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά Γωνία χωρητικότητας 1.3 εκ. m3 &1.6 εκ.
m3.
Ετοιμάστηκαν τα έγγραφα για τη διενέργεια διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την
εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης (Master Plan) για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού
που θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικά παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού
από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθειάς Γωνιάς και Μιας Μηλιάς.
Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού: Ολοκληρώθηκε η μελέτη και άρχισε η κατασκευή
των απαραίτητων έργων σύνδεσης και αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που θα
παράγεται στο σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λεμεσού.
Ετοιμάστηκαν τα έγγραφα για τη διενέργεια διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την
εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης (Master Plan) για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού
ευρύτερης Λεμεσού που θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικά παραγόμενες ποσότητες
ανακυκλωμένου νερού από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων Ανατολικής Λεμεσού
(Μονή) και Δυτικής Λεμεσού (Πολεμιδιών).
Χρήση Ανακυκλωμένου Λάρνακας: Ολοκληρώθηκε η τελική μελέτη και προκηρύχθηκε
διαγωνισμός για την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου χωρητικότητας 3,6 εκ. κ.μ.
νερού ο οποίος οδήγησε σε ανάθεση του έργου.
Ενίσχυση υδατοπρομήθειας στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου: Το 2019
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 3ων υδατοδεξαμενών Glass Lined Steel (GLS) συνολικής
χωρητικότητας 15.000 m3 και παράλληλα υλοποιείται η σύμβαση που αφορά στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τελική μελέτη του αγωγού σύνδεσης της αφαλάτωσης
Δεκέλειας με το ύψωμα Κοκκινόκρεμμου. Παράλληλα ετοιμάζονται τα έγγραφα για τη
διενέργεια διαγωνισμού Design-Built για την κατασκευή ακόμη 2 δεξαμενών GLS
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συνολικής χωρητικότητας 20.000m3. Υπογράφηκε συμφωνία με την Τράπεζα του
Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) για παραχώρηση δανείου ύψους 27εκ. ευρώ για κάλυψη
της χρηματοδότησης του Έργου σε ποσοστό 100%.
Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας (Αγωγός ΒασιλικούΛευκωσίας): Ολοκληρώθηκε η Τελική Μελέτη του έργου και υπογράφηκε συμφωνία
χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για την παραχώρηση
δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ καθώς και με την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
(CEB) για την παραχώρηση δανείου ύψους 13 εκ. ευρώ για συνολική κάλυψη της
χρηματοδότησης του Έργου. Ετοιμάζονται τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη
διαγωνισμών για την κατασκευή των 9 υποέργων της Φάσης Α. Παράλληλα ετοιμάζονται
τα τεύχη δημοπράτησης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκπόνηση της τελικής
μελέτης των έργων υποδομής της Φάσης Β.
Νέο αντλιοστάσιο πόσιμου νερού στην Τερσεφάνου: Συνεχίστηκε η υλοποίηση της
σύμβαση που αφορά στην μελέτη και στο σχεδιασμό του νέου αντλιοστασίου που θα
συνδεθεί με τις δεξαμενές επεξεργασμένου νερού του διυλιστηρίου πόσιμου νερού της
Τερσεφάνου για να προωθεί νερό ύδρευσης προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης Ιδαλίου.
Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου: Κατά το τέλος του 2019 ήταν σε εξέλιξη νέος
διαγωνισμός για την κατασκευή του Έργου. Το Έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση
από το Ταμείο Συνοχής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
-

Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου: Ετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε στην ΓΔ ΕΠΣΑ Σημείωμα
Έργου, το οποίο έτυχε θετικής αξιολόγησης, ενώ εκπονήθηκε και μελέτη βιωσιμότητας για
την κατασκευή Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου για απεξάρτηση της
υδατοπρομήθειας της ευρύτερης περιοχής Πάφου από τις καιρικές συνθήκες.
Το 2019 βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή έργων υποδομής με κυριότερα τα ακόλουθα:
Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην Ανατολική Λεμεσό: Κατασκευή συναφών έργων
για τη μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την αφαλάτωση Βασιλικού. Οι κατασκευαστικές
εργασίες συνεχίζονται βάσει του χρονοδιαγράμματος.
Υδατοπρομήθεια ευρύτερης περιοχής Λεμεσού: Τροφοδοσία των περιαστικών περιοχών
Λεμεσού από την αφαλάτωση Επισκοπής.
Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χαμηλών Χωριών Πάφου: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια μέρους
του αγωγού.
Αρδευτικό Έργο Σολέας: Ολοκληρώθηκε η προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων μέρους
του Έργου και συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης τους.
Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου: Υπογράφτηκε το Συμβόλαιο και ξεκίνησε η κατασκευή της
Μονάδας στα Κούκλια

και των δεξαμενών αποθήκευσης στο χώρο του Διυλιστηρίου

Πόσιμου Νερού Ασπρόκρεμμου.
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Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην επαρχία Λευκωσίας: Κατασκευή συναφών έργων
για τη μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την αφαλάτωση Βασιλικού. Βρίσκεται σε
εξέλιξη η κατασκευή του Υποέργου Α3 «Δεξαμενή Χοιροκοιτίας» ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι
διαγωνισμοί για τα Υποέργα Α1 «Αγωγός Χοιροκοιτίας-Σταυροβουνιού» και Β2 «Αγωγός
Νήσου–Καμπιά». Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια των σωλήνων και
εξαρτημάτων ελατού χυτοσιδήρου που θα εγκατασταθούν για την κατασκευή των αγωγών
μεταφοράς.

Στρατηγικός προγραμματισμός
Το 2019 εκπονήθηκε μελέτη για τη Στρατηγική Διαχείριση των Υδάτων και την
Αντιμετώπιση της Ανομβρίας η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Αρ. Φακ.:
87608

με

ημερ.

5/6/19

και

επεξεργάζεται

μέτρα

άμεσα,

μεσοπρόθεσμα

και

μακροπρόθεσμα μέχρι το έτος 2030 για αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Επίσης, έγινε αναπροσαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου του ΤΑΥ το οποίο εκπονήθηκε για
την περίοδο 2017-2019. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή υλοποιείται για τους Στρατηγικούς
Στόχους, τις Δραστηριότητες και τις Δράσεις του Τμήματος, καθώς και για τους Δείκτες
Επίδοσης και Απόδοσης.

Διαχείριση νερού – Λειτουργία και συντήρηση υδατικών έργων
Το ΤΑΥ έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των κυβερνητικών
υδατικών έργων (ΚΥΕ). Στα ΚΥΕ περιλαμβάνονται φράγματα, διυλιστήρια νερού,
κυβερνητικές γεωτρήσεις, συστήματα άντλησης, κεντρικές δεξαμενές, αγωγοί μεταφοράς
νερού και αρδευτικά δίκτυα. Από τα ΚΥΕ εξυπηρετούνται οι ανάγκες νερού ύδρευσης και
νερού άρδευσης, σε καθορισμένες περιοχές.
Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας
Η συνολική παραγωγή πόσιμου νερού από τα Διυλιστήρια Τερσεφάνου, Κόρνου, Λεμεσού,
Ασπρόκρεμμου και Κανναβιούς, ανήλθε κατά το 2019 στα 32,0 ΕΚΜ σε σχέση με 31,5
ΕΚΜ το 2018. Η συνολική παραγωγή των Ταχυδιυλιστηρίων Ταμασού και Κλήρου, τα
οποία διυλίζουν νερό από τα Φράγματα Ταμασού και Κλήρου, ανήλθε κατά το 2019 στις
387.520 ΚΜ σε σχέση με 417.280 ΚΜ το 2018. Η συνολική παραγωγή της κινητής
μονάδας αφαίρεσης Αρσενικού από το νερό της γεώτρησης στην κοινότητα Μάμμαρι, η
οποία τίθεται σε λειτουργία κυρίως κατά τη θερινή περίοδο, ανήλθε κατά το 2019 στις
41.990 ΚΜ σε σχέση με 24.870 ΚΜ το 2018.
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Η συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού από τις Μονάδες Αφαλάτωσης Δεκέλειας,
Επισκοπής, Βασιλικού και Λάρνακας, ανήλθε κατά το 2019 στα 54,8 ΕΚΜ σε σχέση με
69,7 ΕΚΜ το 2018. Οι ποσότητες παραγωγής αφαλατωμένου νερού από τις Μονάδες
Αφαλάτωσης, καθορίζονται στο σενάριο κατανομής των υδατικών αποθεμάτων αναλόγως
της υδατικής κατάστασης, το οποίο προαποφασίζεται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ) και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Κατά το 2019 συνεχίστηκε η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του ΤΑΥ, η
καταμέτρηση και τιμολόγηση του νερού ύδρευσης, η αντιμετώπιση βλαβών, η εξέταση
παραπόνων, και η εξέταση αιτήσεων χορήγησης πολεοδομικών αδειών.
Κυβερνητικά Αρδευτικά Δίκτυα
Κατά τη διάρκεια του 2019, η συνολική παροχή νερού άρδευσης στις περιοχές που
αρδεύονται από τα Κυβερνητικά Αρδευτικά Έργα ανήλθε στα 51,2 ΕΚΜ, από τα οποία 31,9
ΕΚΜ, προήλθαν από νερό των φραγμάτων, 7,4 ΕΚΜ, από γεωτρήσεις και 11,9 ΕΚΜ, από
ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2019 καταρτίστηκε το σενάριο κατανομής νερού άρδευσης
από τα ΚΥΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τις αγροτικές οργανώσεις. Το σενάριο εγκρίθηκε
από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού συζητήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή
Διαχείρισης Υδάτων σύμφωνα με τον περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμο. Το σενάριο
εφαρμόστηκε και παρακολουθείτο σε όλη τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.
Σε ότι αφορά το υδατικό ισοζύγιο στα ΚΥΕ, συνεχίστηκε η καθημερινή καταγραφή και
αξιολόγηση των εισροών στα φράγματα. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται και γίνεται ο
σχετικός ισολογισμός, λαμβανομένων υπόψη των αποθεμάτων, καταναλώσεων, εξάτμισης
και απωλειών. Σχετική ημερήσια ενημερωτική κατάσταση αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Τμήματος καθημερινά.
Σημαντική εργασία, με πληθώρα ενεργειών και παρεμβάσεων, αποτελεί η εργασία
συντήρησης του κεντρικού αγωγού του Νότιου Αγωγού και όλων των εγκαταστάσεων του
έργου, με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης σημαντική είναι η παρακολούθηση του,
για την σωστή λειτουργία και ασφάλεια του, αφού αποτελεί την κεντρική αρτηρία
υδροδότησης των περιοχών Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, καθώς και
την άρδευση των περιοχών Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Τιμολόγηση Νερού και Καθυστερημένα Έσοδα
Συνεχίστηκε η τιμολόγηση του νερού ύδρευσης και άρδευσης που παρέχεται από τα ΚΥΕ,
με την καταγραφή και χρέωση της κατανάλωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη, με βάση
τους Κανονισμούς Τελών Ύδατος 48/2017. Επίσης, έχουν προωθηθεί και εγκριθεί από το
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Υπουργικό Συμβούλιο οι σχετικοί τροποποιητικοί Κανονισμοί για το καθορισμό ειδικού
τέλους υπερχείλισης από μικρά φράγματα που αρδεύουν κατάντι μειονεκτικές αγροτικές
περιοχές.
Η διαδικασία για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών κατανάλωσης νερού
ύδρευσης και άρδευσης και για την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στο σταθμό
επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, αποτελεί συνεχή
προσπάθεια του ΤΑΥ. Για το σκοπό αυτό συνεχίστηκε η συνεργασία με την Νομική
Υπηρεσία της Δημοκρατίας για λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον των οφειλετών.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Το ΥΓΑΑΠ έχει υποβάλει αίτηση στην Ομάδα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), για την ετοιμασία των απαιτούμενων μελετών και την
οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη θα χρειαστεί για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης της
Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2015–2021.
Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες των συμβάσεων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις επαρχίες
Πάφου και Λάρνακας-Αμμοχώστου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο ΤΑΥ από το ΥΠ.ΕΣ,
μεταξύ άλλων προωθήθηκαν προς έγκριση αριθμός Αλλαγών/Απαιτήσεων στις αρμόδιες
Επιτροπές (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ), ενώ προωθήθηκε και η διευθέτηση των τελικών
λογαριασμών για όλες τις συμβάσεις.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η παρακολούθηση της σύμβασης για την περιβαλλοντική
παρακολούθηση / φροντίδα των ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί στις επαρχίες ΛάρνακαςΑμμοχώστου από το ΥΠ.ΕΣ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, η
εν λόγω σύμβαση θα έπρεπε να είχε εκχωρηθεί στο Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων
Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, το
οποίο δεν αποδέχεται να την αναλάβει, επικαλούμενο διάφορους λόγους. Επίσης, έχει
υποβληθεί αίτημα στην αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή για να εξεταστεί το ενδεχόμενο
τερματισμού της περιβαλλοντικής παρακολούθησης / φροντίδας των εν λόγω ΧΑΔΑ,
σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και απαιτήσεις.
Περαιτέρω, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δύο συβάσεων για την αποκατάσταση των
ΧΑΔΑ στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, για τις δύο αυτές
συμβάσεις, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν η Έκθεση Έναρξης, η Τοπογραφική αποτύπωση
και η μελέτη των ποσοτήτων των αποβλήτων, η Τεχνοοικονομική Μελέτη και η Μελέτη
Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Οι σχετικές Γνωμοδοτήσεις που αφορούν τις
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αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ της επαρχίας Λευκωσίας έχουν εκδοθεί από την αρμόδια
Περιβαλλοντική Αρχή. Τόσο η ετοιμασία των αναγκαίων μελετών / εγγράφων όσο και η
υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών αποκατάστασης συγχρηματοδοτούνται από το
Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.
Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) επαρχίας Λεμεσού.
Σε σχέση με τις εκκρεμότητες της σύμβασης κατασκευής της Μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου
και του ΣΜΑ Καντού, η οποία μεταφέρθηκε στο ΤΑΥ, μεταξύ άλλων προωθήθηκαν προς
έγκριση αριθμός Αλλαγών/Απαιτήσεων στις αρμόδιες Επιτροπές (ΤΕΑΑ και ΚΕΑΑ).
Συνεχίστηκε και εντός του 2019 η μεταφορά του παραγομένου δευτερογενούς καυσίμου
SRF στις εγκαταστάσεις του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, για χρήση ως στερεό εναλλακτικό
καύσιμο. Επίσης συνεχίστηκε ο ενταφιασμός, του παραγόμενου δευτερογενούς καυσίμου
RDF στη λεκάνη του ΧΥΤΥ της Μονάδας ενώ έγιναν συγκεκριμένες τροποποιήσεις εντός
της Μονάδας, προκειμένου το δευτερογενές καύσιμο RDF να παράγεται στη μορφή που
επιθυμεί το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού και έτσι κατέστη δυνατή η έναρξη δοκιμών καύσης,
εντός του Ιανουαρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του. Κατά τις δοκιμές αυτές, έχει διαφανεί
ότι τα χαρακτηριστικά του RDF δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της σύμβασης σε ότι
αφορά το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό υγρασίας του δευτερογενούς καυσίμου (20%), με
αποτέλεσμα το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού να αρνείται να το παραλάβει. Χωρίς να υπάρχει
άλλη εναλλακτική λύση διάθεσης του RDF, o Εργοδότης έδωσε οδηγία στον Ανάδοχο
όπως αυτό συνεχίσει να ενταφιάζεται στη λεκάνη του ΧΥΤΥ, και εντός του 2019.
Όσον αφορά στη διαφορά που προέκυψε μεταξύ του Αναδόχου και του ΤΑΥ σε σχέση με
το αυξημένο ποσοστό υγρασίας στο παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο και προκειμένου
να εξασφαλίσει αντικειμενική άποψη ως προς τους λόγους μη επίτευξης των
προδιαγραφών της σύμβασης, το ΥΓΑΑΠ (ΤΑΥ) προσέλαβε Κύπριους ειδικούς
Συμβούλους, οι οποίοι επιθεώρησαν την ΟΕΔΑ, εντόπισαν αδυναμίες και προέβησαν σε
συγκεκριμένες εισηγήσεις σε σχέση με τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της σύμβασης. Αυτά περιλαμβάνουν διαχειριστικά
μέτρα καθώς επίσης και την πιθανή εγκατάσταση νέου εξοπλισμού.
Στο πλαίσιο μιας ύστατης προσπάθειας για πλήρη, τελική και φιλική διευθέτηση, τόσο των
Απαιτήσεων του Αναδόχου που σχετίζονται με τη φάση της κατασκευής του Έργου, αλλά
και του ζητήματος που έχει προκύψει με το αυξημένο ποσοστό υγρασίας στο παραγόμενο
δευτερογενές καύσιμο RDF, το ΤΑΥ υπέβαλε αίτημα στην ΚΕΑΑ για Φιλικό Διακανονισμό,
σύμφωνα με σχετική τεχνική πρόταση που είχε υποβάλει ο Ανάδοχος, η οποία τυγχάνει
αξιολόγησης από τους Συμβούλους JASPERS. Η εν λόγω τεχνική πρόταση έλαβε υπόψη
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τόσο τις εισηγήσεις των Κύπριων ειδικών Συμβούλων όσο και το περιεχόμενο και τις
εισηγήσεις Έκθεσης που υποβλήθηκε από ανεξάρτητο Βρετανό εμπειρογνώμονα κοινής
αποδοχής, ο οποίος διεξήλθε της διαδικασίας διαχείρισης της Μονάδας.
Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου.
Το ΤΑΥ, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Συμβούλιου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχιών Λάρνακας - Αμμοχώστου, ετοίμασε έγγραφα
και προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για τη λειτουργία / συντήρηση της Μονάδας και του
ΣΜΑ για περίοδο 2 συν 1 χρόνια, στην οποία θα περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου
κυττάρου στον χώρο του ΧΥΤΥ της Μονάδας καθώς και η προμήθεια νέου τεμαχιστή
ογκωδών αποβλήτων. Σημειώνεται ότι η σύμβαση με τον υφιστάμενο Ανάδοχο Λειτουργίας
ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου του 2020.
Στα πλαίσια αναθεώρησης της Στρατηγικής και του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών
Αποβλήτων 2015–2021 που αναφέρεται ανωτέρω, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο
αναβάθμισης της Μονάδας.
Παγκύπριο Δίκτυο Πράσινων Σημείων (ΠΣ).
Το ΤΑΥ, στα πλαίσια επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου των ΠΣ (Α’ Φάση), το οποίο
περιλαμβάνει 22 σταθερά και 4 κινητά Πράσινα Σημεία άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο
προώθησης της κατασκευής συγκεκριμένων πρόσθετων ΠΣ, σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό του ΥΠ.ΕΣ., των οποίων η κατασκευή τους είχε ανασταλεί για διάφορους
λόγους.
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) επαρχίας Πάφου
Το ΤΑΥ, ως Τεχνικός Σύμβουλος του Συμβούλιου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων επαρχίας Πάφου, παρείχε τεχνική υποστήριξη στο εν
λόγω Συμβούλιο, για την ετοιμασία εγγράφων ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή
νέου κυττάρου στον χώρο του ΧΥΤΑ Πάφου. Επίσης, το ΤΑΥ παρείχε τεχνική υποστήριξη
στο εν λόγω Συμβούλιο, για την προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση διαγωνισμού για
την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διαχείριση και επίβλεψη της σύμβασης για την
κατασκευή του νέου κυττάρου στον χώρο του ΧΥΤΑ Πάφου.

Συστήματα πληροφορικής
Η υποδομή του Τμήματος περιλαμβάνει εξειδικευμένα συστήματα πληροφορικής που
επιτρέπουν στο προσωπικό του ΤΑΥ να εκτελεί τις καθημερινές του εργασίες με
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αποτελεσματικό τρόπο. Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ) βρίσκεται στη τρίτη
φάση του και αναμένεται να συμπεριλάβει τις περισσότερες λειτουργίες του Τμήματος.
Επίσης με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες και
στο πεδίο για χρήση από τους Λειτουργούς του ΤΑΥ επιταχύνοντας δραστικά τις εργασίες
πεδίου.
Το Σύστημα Τηλεμετρίας στο ΤΑΥ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες υποδομές επιτρέποντας
την αυτόματη λειτουργία τους με τρόπο αποτελεσματικό, εξοικονομώντας παράλληλα
πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πιλοτικό έργο με αντικείμενο την Αυτόματη Καταμέτρηση
Υδρομετρητών, στην περιοχή Λευκωσίας. Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την επέκταση της
πιλοτικής εφαρμογής σε μεγαλύτερη περιοχή.
Ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Ερατοσθένης πιλοτικό έργο
εντοπισμού διαρροών με τη μέθοδο της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Τα αποτελέσματα
ήταν θετικά και η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να διευρυνθεί.
Η Ιστοσελίδα του ΤΑΥ αναβαθμίστηκε και ενημερώνεται καθημερινά με πληροφορίες για το
υδατικό ισοζύγιο, τους υδατικούς πόρους, το περιβάλλον, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τη
σχετική Κυπριακή Νομοθεσία, τα μέτρα εξοικονόμησης νερού κ.α. Επιπρόσθετα, η
ιστοσελίδα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση σε πληροφορίες και στατιστικά
στοιχεία.

Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης
Η καλλιέργεια υδατικής συνείδησης αποσκοπεί στην εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση
του νερού, καθώς και στην προώθηση μέτρων για μείωση της κατανάλωσης νερού στη
γεωργία και στα νοικοκυριά. Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του 2019, το Τμήμα
διοργάνωσε και συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις, διαλέξεις σε σχολεία, (Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και στην Σχολή Ξεναγών Κύπρου) και φεστιβάλ, (Ετήσιο
Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας).
Επίσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, προχώρησε στην
εκπόνηση μελέτης για «Στρατηγική Επικοινωνία για Εξοικονόμηση του Νερού στην
Κύπρο». Η διεθνής εμπειρία υπαγορεύει πως για την αποτελεσματική δημιουργία υδατικής
συνείδησης στον πληθυσμό μιας περιοχής είναι αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική
επικοινωνίας για το νερό. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει δράσεις εκπαίδευσης των
πολιτών - χρηστών, αλλά και συμμετοχή των πολιτών στη λήψη και κυρίως στην εφαρμογή
αποφάσεων.
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Στα πλαίσια των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού το ΤΑΥ μαζί με το Ίδρυμα
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, διοργάνωσε συναυλία με έργα τα οποία γράφτηκαν με
έμπνευση το νερό, με τη χρήση ήχων από πραγματικές σταγόνες, καθώς και κρουστών
οργάνων που παίζονταν μέσα στο νερό. Οι εορτασμοί περιλάμβαναν συναυλίες στη
Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο.

Διασφάλιση ποιότητας
Κατά τη διάρκεια του 2019, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο ετήσιος έλεγχος του Χημείου
της Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας Νερού (ΥΕΠΝ) από τον Κυπριακό Οργανισμό
Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) για σκοπούς διατήρησης της διαπίστευσης βάση του
Ευρωπαϊκού Προτύπου ISO/IEC 17025:2005. Επίσης, ξεκίνησε και η διαδικασία αλλαγών
στο Χημείο για μετάβαση στο νέο Πρότυπο ISO/IEC 17025:2017. Το Χημείο της ΥΕΠΝ με
τη συμμόρφωσή του με το Πρότυπο αυτό, θα λειτουργεί επίσης εν γένει σύμφωνα με τις
αρχές του ISO 9001.
Πραγματοποιήθηκαν,

χημικές

αναλύσεις

αφαλατωμένου

νερού

από

τις

μονάδες

αφαλάτωσης Δεκέλειας, Λάρνακας, Επισκοπής και Βασιλικού, κοινοτικών γεωτρήσεων και
πηγών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης Παγκύπρια και από δίκτυα άρδευσης
τα οποία αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του ΤΑΥ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν χημικές και
μικροβιολογικές αναλύσεις επιφανειακού και επεξεργασμένου νερού από τα Διυλιστήρια
Νερού (Τερσεφάνου, Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου, Κανναβιού, Κόρνου), τα Ταχυδιυλιστήρια
Νερού Ταμασού και Κλήρου, καθώς και νερού από τους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου
νερού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις σε δείγματα νερού
από

δίκτυα

άρδευσης

σύμφωνα

με

τις

ανάγκες

του

Εθνικού

Προγράμματος

Παρακολούθησης του Τμήματος Γεωργίας και προσδιορισμοί μικροκυστινών σε δείγματα
νερού Διυλιστηρίων και Ταχυδιυλιστηρίων Νερού.
Συνεχίστηκε η διεξαγωγή δειγματοληψιών και η εκτέλεση χημικών και μικροβιολογικών
αναλύσεων καθώς και αναλύσεων τοξικότητας στα πλαίσια εφαρμογής του περί Ελέγχου
της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, από 37

Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων

Κοινοτήτων/Δήμων και των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού,
Πάφου και Παραλιμνίου–Αγίας Νάπας.
Συγκεκριμένα έγιναν αναλύσεις σε 616 δείγματα ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων
λυμάτων, θαλάσσιου νερού (Λεμεσού και Λάρνακας), νερού από φράγματα (Πολεμιδιών
και Αθαλάσσας), νερού από ποταμούς (Οβγού, Κακοπετριάς και Πελενδρίου), νερού
υδρογεωτρήσεων, εδάφους που αρδεύεται από ανακυκλωμένο νερό, εδάφους στο οποίο
διατίθεται λάσπη του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών
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Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά και λάσπης του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων
και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά. Ο συνολικός αριθμός των αναλύσεων
ανήλθε σε 5296.

Ασφάλεια και υγεία
Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και
υγείας, σύμφωνα με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμους, ούτως ώστε
να παρέχει και να διασφαλίσει στο προσωπικό αλλά και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από
τις δραστηριότητες του ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίες. Μεταξύ άλλων
διεξήχθηκαν επιθεωρήσεις σε όλα τα εργοτάξια, εγκαταστάσεις και υποστατικά του
Τμήματος και ετοιμάστηκαν σχετικές εκθέσεις. Για καλύτερη εφαρμογή, λειτούργησαν
επίσης έντεκα επιτροπές ασφάλειας και Υγείας Παγκύπρια. ‘Έγινε επίσης εκπαίδευση του
προσωπικού για θέματα Ασφάλειας και Υγείας και το προσωπικό εφοδιάστηκε με όλα τα
απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας (ιματισμού / υπόδησης) κ.α.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ιδρύθηκε το 1950 και από τις αρχές δεκαετίας του
1970 υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το
Τμήμα είναι ο τεχνικός σύμβουλος του Κράτους για όλα τα γεωλογικά θέματα. Το Τμήμα
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είναι διοικητικά διαρθρωμένο στους κλάδους: (α) Γεωλογικής Χαρτογράφησης, (β)
Υδρογεωλογίας και Γεωτρήσεων, (γ) Μηχανικής Γεωλογίας και Γεωκινδύνων, (δ)
Οικονομικής Γεωλογίας, και (ε) Σεισμολογίας και Γεωφυσικής. Οι κλάδοι αυτοί
υποστηρίζονται, ανάλογα με τις εργασίες τους, από σεισμολογικό δίκτυο (δύο σεισμολογικά
κέντρα και

έντεκα σεισμολογικούς σταθμούς),

γεωτρητικά εργοτάξια (κρουστικά,

περιστροφικά και σφύρο-γεωτρύπανα), γεωχημικό εργαστήριο για αναλύσεις νερού και
εδαφών, γεωτεχνικό εργαστήριο για γεωτεχνικές δοκιμές, συνεργείο δοκιμαστικών
αντλήσεων, σχεδιαστήριο, βιβλιοθήκη και κεντρικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(GIS).
Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή αξιόπιστης γεωλογικής γνώσης και
υπηρεσιών για την αειφόρο ανάπτυξη των υπόγειων υδατικών και ορυκτών πόρων, καθώς
επίσης για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους. Η
αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων: (α) γεωλογική
χαρτογράφηση, (β) έρευνα για ορυκτούς πόρους, (γ) αξιολόγηση των υπόγειων υδατικών
πόρων, (δ) ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και του δομημένου περιβάλλοντος από
τους γεωκίνδυνους και (ε) προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική
κληρονομιά.
Κατά το 2019, συνεχίστηκε η ενεργός συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης
στον Οργανισμό των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Υπηρεσιών (EuroGeoSurveys), στον οποίο
το Τμήμα είναι τακτικό και ιδρυτικό μέλος του. Περαιτέρω, συνεχίστηκε η συνεργασία με
πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού, με ερευνητικά κέντρα, με ομόλογες εθνικές
υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με το Ευρώ-Μεσογειακό
Σεισμολογικό Κέντρο (ΕΜSC), το Διεθνές Σεισμολογικό Κέντρο (ISC), το Διεθνή Οργανισμό
των Γεω-Επιστημών (International Union of Geological Sciences – IUGS), το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Γεω-Ερευνητικό Ινστιτούτο του Potsdam της Γερμανίας και με
την UNESCO στο πλαίσιο του προγράμματος RELEMR (Μείωση των Απωλειών από
Σεισμούς στην Ευρύτερη Περιοχή της Μεσογείου) και του συστήματος NEAMTWS
(Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό,
στη Μεσόγειο Θάλασσα και στις Γειτονικές Θάλασσες).

Γεωτρήσεις
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Το Τμήμα κατά το έτος 2019 λειτούργησε ένα περιστροφικό γεωτρύπανο, δύο
δειγματοληπτικά γεωτρύπανα, ένα κρουστικό γεωτρύπανο και ένα συνεργείο δοκιμαστικών
αντλήσεων προς εξυπηρέτηση των διαφόρων εργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων
του. Συγκεκριμένα, ανορύχθηκαν 17 γεωτρήσεις για σκοπούς γενικής γεωλογικής και
γεωτεχνικής έρευνας συνολικού βάθους 633 μέτρων, δύο γεωτρήσεις για σκοπούς
ανεύρεσης ορυκτών πόρων συνολικού βάθους 167.5 μέτρων και έξι γεωτρήσεις για
σκοπούς υδρογεωλογικής έρευνας συνολικού βάθους 1.401 μέτρων. Επιπρόσθετα,
ανορύχθηκαν έντεκα γεωτρήσεις συνολικού βάθους 2.417 μέτρων για σκοπούς
υδρογεωλογικής

έρευνας

από

ιδιώτη

διατρητή

μέσω

σύμβασης.

Το

συνεργείο

δοκιμαστικών αντλήσεων διεξήγαγε 11 δοκιμαστικές αντλήσεις σε επιτυχείς γεωτρήσεις.

Γεωλογική χαρτογράφηση
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος στον τομέα της βασικής γεωλογικής έρευνας
είναι η γεωλογική χαρτογράφηση και η διερεύνηση της γένεσης, της γεωλογικής εξέλιξης
και σημερινής δομής του νησιού μας, η συλλογή και αξιολόγηση γεωλογικών στοιχείων και
πληροφοριών και η διάχυση της γεωλογικής γνώσης με την έκδοση γεωλογικών και
θεματικών χαρτών και άλλων ενημερωτικών εντύπων.
Το 2019 συνεχίστηκε η γεωλογική χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής της πόλης της
Λεμεσού, με απώτερο στόχο την έκδοση γεωλογικού χάρτη σε κλίμακα 1:25.000. Ξεκίνησε
επίσης χαρτογράφηση της περιοχής Πέτρας του Ρωμιού – Πισσουρίου. Συνεχίστηκε η
συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EMODnet-3, που είναι η τρίτη φάση του
προγράμματος European Marine Observation and Data Network της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που αφορά θέματα θαλάσσιας γεωλογίας. Συνεχίστηκε επίσης η δημιουργία
γεωβάσης για τους ανέκδοτους γεωλογικούς χάρτες που διαθέτει το Τμήμα και συνεχίστηκε
επίσης η δημιουργία συλλογής γεωλογικών δειγμάτων και λεπτών τομών.

Έρευνα για ορυκτούς πόρους
Το Τμήμα καλύπτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων αναφορικά με τους ορυκτούς πόρους με
κύριες δραστηριότητες την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την αειφόρο και ορθολογική
ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση των ορυκτών πόρων της Κύπρου (μεταλλικών και
βιομηχανικών ορυκτών) στη βάση ενός ισορροπημένου περιβαλλοντικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο της Αειφόρου Λατομικής και Μεταλλευτικής Ανάπτυξης της Κύπρου ξεκίνησε η
εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης για την Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της
Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2050, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τέλος
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του 2021. Επιπρόσθετα, η Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
περιβάλλον (SEA) από Σχέδια και Προγράμματα για Πιθανή Δημιουργία Νέας Λατομικής
Ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Συνεχίστηκε η έρευνα για ανεύρεση αποθεμάτων ασβεστολιθικού ψαμμίτη στο δυτικό
τμήμα της επαρχίας Λεμεσού. Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα
που συλλέχτηκαν από περιοχές εντός των ορίων των κοινοτήτων Ανώγυρας και Καντού για
τον ποιοτικό χαρακτηρισμό του και την εκτίμηση των αποθεμάτων του με στόχο την
εξόρυξη ογκόλιθων για χρήση σε θαλάσσια κατασκευαστικά έργα και ως δομικού λίθου.
Πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των πυριτιωμένων κρητίδων σε
περιοχή εντός των ορίων της κοινότητας Αγίας Άννας της επαρχίας Λάρνακας.
Συγκεκριμένα, ανορύχθηκαν δύο γεωτρήσεις στην εν λόγω περιοχή συνολικού βάθους 167
μέτρων και συλλέχτηκαν δείγματα πυρήνων για τον ποιοτικό χαρακτηρισμό τους και την
εκτίμηση των αποθεμάτων τους για χρήση τους ως δομικός και διακοσμητικός λίθος.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτήρησης της αγοράς αδρανών υλικών, συνεχίστηκε ο
έλεγχος της ποιότητας των αδρανών υλικών από τις σκυροθραυστικές μονάδες και
εργοτάξια, με την πραγματοποίηση συνολικά 307 δειγματοληψιών.
Συνεχίστηκε επίσης το πρόγραμμα EuroLithos με αντικείμενο τη δημιουργία μιας βάσης
δεδομένων για τα διακοσμητικά πετρώματα, η οποία θα καλύπτει εναρμονισμένα χωρικά
δεδομένα σχετικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους της οικοδομικής / διακοσμητικής πέτρας.
Παράλληλα, παρακολουθούνται οι εξελίξεις σε σχέση με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για τα ορυκτά από χώρες συγκρούσεων (Conflict Minerals) με ορίζοντα
υλοποίησης το 2021 και έχουν διαβιβαστεί οι σχετικές πληροφορίες για εισαγωγές ορυκτών
που αφορούν τον νέο κανονισμό στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Έχει παρασχεθεί προς διάφορους ενδιαφερομένους σημαντική γεωχημική πληροφορία σε
για νέες αναπτύξεις εντός πόλεων (ψηλά κτήρια και άλλες αναπτύξεις). Η ζήτηση
γεωχημικών στοιχείων είτε αυτή αφορά τα αστικά κέντρα είτε εκτός έχει αυξηθεί τόσο στο
πλαίσιο Μελετών Εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάφορες αναπτύξεις
όσο και για άλλες μελέτες που αφορούν το κράτος ή / και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Αξιολόγηση των Υπόγειων Υδατικών Πόρων
Οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των υδατικών πόρων είναι η έρευνα, αξιοποίηση,
παρακολούθηση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων, η επίλυση υδρευτικών
προβλημάτων των κοινοτήτων και η εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που
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σχετίζεται με την προστασία των νερών. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται επίσης
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σειρά κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και προς ιδιώτες.
Για σκοπούς ενίσχυσης της ύδρευσης των κοινοτήτων εκπονήθηκαν υδρογεωλογικές
επισκοπήσεις και ανορύχθηκαν 14 γεωτρήσεις. Οι εν λόγω γεωτρήσεις ανορύχθηκαν είτε
για κάλυψη πρόσθετων αναγκών είτε για αντικατάσταση υφιστάμενων γεωτρήσεων, που το
νερό τους παρουσίαζε αποκλίσεις από τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα. Επίσης,
εκτελέστηκαν 11 δοκιμαστικές αντλήσεις. Οι υδρευτικές γεωτρήσεις ανορύχθηκαν για να
αντιμετωπιστούν προβλήματα ύδρευσης στις κοινότητες Κατύδατα, Ασγάτα, Κελλάκι,
Πολύστυπος, Γούρρι, της Ιεράς Μονής Μαχαιράς καθώς επίσης και για την ενίσχυση του
Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Αρκολαχανείας. και. Επιπλέον, έγινε διαχείριση των
κυβερνητικών γεωτρήσεων, όπου ανανεώθηκαν 22 άδειες χρήσης και δόθηκε μια νέα
άδεια.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών προνοιών της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την
προστασία των νερών από νιτρορύπανση από γεωργικές δράσεις (Κ.Δ.Π. 534/2002,
Νόμος 106(Ι) 2002), καθορίστηκαν εφτά ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες, που
βρίσκονται στις περιοχές Κοκκινοχωριών, Κιτίου-Περβολιών, Ακρωτηρίου, Πέγειας, Πόλης
Χρυσοχούς, Ορούντας και της κοίτης του Πεντάσχοινου, στις οποίες εφαρμόζεται
πρόγραμμα μέτρων με την εποπτεία του Τμήματος Γεωργίας. Για το πιο πάνω σκοπό το
Τμήμα λειτουργεί δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών
νερών, που καλύπτει όλους τους υδροφόρους, δίδεται όμως ιδιαίτερη έμφαση στους
υδροφόρους στις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες. Παρακολουθούνται επίσης τα
επιφανειακά νερά, σε επιλεγμένα σημεία. Σκοπός της παρακολούθησης είναι η αξιολόγηση
της κατάστασης των νερών και η απόδοση των εφαρμοζόμενων μέτρων. Από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου παρακολούθησης δεν προκύπτει βελτίωση
της ποιότητας των υπόγειων νερών και επιφανειακών νερών σε σχέση με τη νιτρορύπανσή
τους.
Κατά το 2019 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60ΕΕ). Το εν λόγω δίκτυο
αποτελείται από 95 σταθμούς και καλύπτει όλα τα υπόγεια υδατικά σώματα. Περαιτέρω,
έγινε αξιολόγηση της κατάστασης των υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας
2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και υποβάθμιση,
σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος. Από την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου παρακολούθησης δεν προκύπτει βελτίωση
της ποιότητας των υπόγειων νερών.
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Συνεχίστηκε επίσης η λειτουργία του τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων
νερών. Το δίκτυο αυτό, αποτελείται από 81 σταθμούς συνεχούς παρακολούθησης της
στάθμης και της θερμοκρασίας του υπογείου νερού και καλύπτει όλους τους σημαντικούς
υδροφόρους της Κύπρου. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου
παρακολούθησης προκύπτει το γενικό συμπέρασμα, ότι οι βροχοπτώσεις που
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2018 – 2019 ήταν ιδιαίτερα
ευεργετικές για τους υπόγειους υδροφόρους, καθώς παρατηρείται άνοδος της στάθμης του
υπογείου νερού σε όλους τους σταθμούς παρακολούθησης.
Εντός του 2019 εκπονήθηκαν δέκα μελέτες για τον καθορισμό ζωνών προστασίας σε έργα
υδροληψίας, ενώ συνολικά έχουν εκπονηθεί μελέτες για 340 έργα υδροληψίας.
Συνεχίστηκε επίσης η διαχρονική συλλογή στοιχείων και η αξιολόγηση της ποιότητας του
βρόχινου νερού με σκοπό την εκτίμηση του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων,
ειδικότερα στην περιοχή του Τροόδους.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Γεωλογικά Ινστιτούτα συνεχίστηκε η
υλοποίηση δύο προγραμμάτων της πλατφόρμας Geo-ERA, που αφορούν στους υπόγειους
υδατικούς πόρους: (α) το πρόγραμμα «HOVER – Hydrogeological processes and
Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic
elements in groundwater of relevance to human health and the status of dependent
ecosystems» και (β) το πρόγραμμα «RESOURCE – Resources of groundwater,
harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale».
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα CrITERIA «Cr(VI) Impacted water bodies in the
Mediterranean, Transposing management options for Efficient water Resources use
through an Interdisciplinary Approach» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διακρατικού
προγράμματος ERANEMED FP7, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και
άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί
στη μελέτη του εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της Κύπρου. Διοργανώθηκε επίσης
ημερίδα όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος και για τον σκοπό
αυτό υπήρξε συμμετοχή σε συνέδριο.
Συνεχίστηκε η περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου ενταφιασμού του Ασκαρέλ,
μέτρο που εμπίπτει στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά με δειγματοληψία και αντίστοιχες
αναλύσεις για πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες στο νερό και στο έδαφος.
Συνεχίστηκε επίσης, η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ISOMED,
που αφορά τις τεχνικές περιβαλλοντικών ισοτόπων στην υδρογεωλογία σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο Κύπρου και άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.
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Ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος από τους
γεωκίνδυνους
Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των
πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος από τους γεωκίνδυνους είναι η παρακολούθηση
της σεισμικότητας, των κατολισθήσεων και άλλων γεωκινδύνων.
Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σεισμικότητας
Η σεισμικότητα του ευρύτερου χώρου της Κύπρου παρακολουθείται μέσω σύγχρονου
σεισμολογικού δικτύου, το οποίο σήμερα αποτελείται από έντεκα υπαίθριους και δύο
υποθαλάσσιους σεισμολογικούς σταθμούς, καθώς επίσης δύο σεισμολογικά κέντρα. Η
σεισμικότητα καταγράφεται σε συνεχή βάση και γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των
δεδομένων όλων των σεισμών που καταγράφονται.
Το 2019 έχουν καταγραφεί συνολικά 1.405 σεισμοί, από τους οποίους οι 442 ήταν τοπικοί
(απόσταση μέχρι και 300 χιλιόμετρα από την Κύπρο), οι 227 περιφερειακοί (απόσταση 300
– 1000 χιλιόμετρα από την Κύπρο) και οι 736 μεγάλου μεγέθους μακρινοί σεισμοί
(απόσταση πέραν των 1000 χιλιομέτρων από την Κύπρο). Από τους 442 τοπικούς
σεισμούς, οι πέντε (5) έγιναν αισθητοί με μεγέθη από Μ = 2,9 ως Μ = 4,8. Από αυτούς
τους αισθητούς σεισμούς, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη σεισμική δόνηση της
18ης Οκτωβρίου 2019 (Μ = 3,8) με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 15 χιλιόμετρα νότια του
Ζυγίου με εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα, η οποία έγινε αισθητή από κατοίκους στα νότια
παράλια της επαρχίας Λεμεσού και Λάρνακας. Τέλος, η πιο μεγάλη σεισμική δόνηση στην
ευρύτερη περιοχή της Κύπρου σημειώθηκε στις 15 Μαΐου 2019 με τοπικό μέγεθος M = 4,8
με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο 200 χιλιόμετρα νότια της Λεμεσού και εστιακό βάθος 20
χιλιόμετρα. Ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός ιδιαίτερα στην Επαρχία Λεμεσού.
Περαιτέρω, συνεχίστηκε η αναβάθμιση του σεισμολογικού δικτύου με την προμήθεια δύο
νέων σεισμολογικών σταθμών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένες θέσεις μέχρι το
τέλος του 2021. Επιπρόσθετα, αναβαθμίστηκε το Σεισμολογικό Κέντρο της Λευκωσίας με
την προσθήκη δύο νέων εξυπηρετητών (servers). Το νέο σύστημα θα προσφέρει
βελτιωμένη λειτουργικότητα και διευρυμένη παροχή υπηρεσιών και δεδομένων προς τους
επισκέπτες.
Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ερευνητική εργασία (σε συνεργασία με το Imperial College του
Λονδίνου) με στόχο τη σεισμική τομογραφική απεικόνιση του φλοιού και ανώτερου μανδύα
της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του Οφιόλιθου Τροόδους.
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Επίσης, τέθηκε σε ισχύ το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος και του
Οργανισμού της Συνθήκης για την Ολοκληρωτική Κατάργηση των Πυρηνικών Δοκιμών
(CTBTO) για να κηρυχθεί το Σεισμολογικό Δίκτυο του Τμήματος ως Πρωτότυπη
Συνεργαζόμενη Εθνική Υποδομή (Prototype Cooperating National Facility.
Στο πλαίσιο της Μικροζωνικής μελέτης στην ελεύθερη περιοχή της Επαρχίας Αμμοχώστου
εγκαταστάθηκε και λειτούργησε προσωρινό δίκτυο 12 (δώδεκα) επιταχυνσιογράφων, τα
δεδομένα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των
σεισμικών δονήσεων στα εδάφη της περιοχής μελέτης, με στόχο τη ζωνοποίηση της
περιοχής ανάλογα με την μέγιστη αναμενόμενη εδαφική επιτάχυνση για διάφορες χρονικές
περιόδους.

Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κατολισθήσεων και άλλων
γεωκινδύνων
Παρακολουθούνται οι κατολισθήσεις με ενόργανες μετρήσεις, ειδικότερα σε περιοχές της
επαρχίας Πάφου, όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από κατολισθήσεις. Η
παρακολούθηση επικεντρώνεται σε 13 διαφορετικές περιοχές, με 22 συνολικά θέσεις
παρακολούθησης.
Το 2019 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μελέτης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου με
σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης και ζωνοποίηση της περιοχής ανάλογα
με τη σεισμική επικινδυνότητα. Η μελέτη αυτή διεξήχθηκε σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Frederick, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο
Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών. Ξεκίνησε επίσης το γεωτρητικό
πρόγραμμα του Τμήματος που αποτελεί τις προκαταρκτικές εργασίες για μικροζωνική
μελέτη στην περιοχή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, ο διαγωνισμός της οποίας θα
προκηρυχθεί εντός του 2020.
Διερευνήθηκαν οι αστοχίες / αστάθειες πρανών σε διάφορα έργα ή και περιοχές οικιστικής
ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις περιοχές της ορεινής – ημιορεινής Πάφου και της ορεινής
Λεμεσού. Παρόμοια προβλήματα παρουσιάστηκαν και ερευνήθηκαν και στις παράκτιες
περιοχές της Πέγειας, του Παραλιμνίου και της Αγίας Νάπας. Έρευνες / μελέτες
κατολισθήσεων έγιναν για πρανή στους αυτοκινητόδρομους (παλαιό και νέο) Πάφου –
Λεμεσού, καθώς επίσης και για αρκετά τμήματα των πρανών των κύριων οδικών δικτύων
της υπαίθρου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Επαρχιακές Διοικήσεις και το Τμήμα
Δημοσίων Έργων. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
δόθηκαν γνωματεύσεις που αφορούσαν θανατηφόρα δυστυχήματα σε υπό κατασκευή
έργα στην Τσάδα και στην Αντρολύκου.
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Εκπονήθηκαν εξειδικευμένες γεωλογικές / γεωτεχνικές μελέτες με στόχο τον καθορισμό ή
αναθεώρηση των ζωνών γεωλογικής επικινδυνότητας/ καταλληλόλητας με απώτερο σκοπό
τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ασφαλή πολεοδομική ανάπτυξη του τόπου. Για τον
σκοπό αυτό, ετοιμάστηκαν οι αναθεωρημένοι χάρτες ζωνών γεωλογικής καταλληλότητας
για τις περιοχές των Δήμων Λάρνακας και Λεμεσού. Το συνολικό παγκύπριο ποσοστό
κάλυψης περιοχών με χάρτες γεωλογικής καταλληλότητας ανέρχεται στο 12,61%.
Εκπονήθηκαν επίσης γεωλογικές / γεωτεχνικές έρευνες, που απαιτούντο για τη σωστή και
ασφαλή θεμελίωση των διαφόρων αναπτυξιακών έργων (τεχνικών κατασκευών) του
Κράτους καθώς και μελέτες που αφορούν γεωκίνδυνους, όπως είναι οι κατολισθήσεις, οι
καθιζήσεις

κ.α.

Υπήρξε

επίσης

ουσιαστική

συμβολή

στη

διαδικασία

για

αναθεώρηση / τροποποίηση των ορίων ανάπτυξης και των πολεοδομικών ζωνών.
Στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και διαφόρων άλλων αναπτύξεων, έγιναν
γεωτεχνικές έρευνες που αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα έργων, ενώ δόθηκε και μεγάλος
αριθμός γνωματεύσεων για πολεοδομικές άδειες. Ξεχωριστή θέση για το 2019 κατέχουν, οι
γεωλογικές / γεωτεχνικές έρευνες για διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης, καθώς και οι
γνωματεύσεις για τα ψηλά κτήρια στις πόλεις Λεμεσού και Λάρνακας αντίστοιχα.

Προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική και μεταλλευτική
κληρονομιά
Το 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαναξιολόγηση του Γεωπάρκου Τροόδους από το
Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, μετά από την ένταξη της περιοχής στα Δίκτυα
Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων το 2015. Συνεχίστηκε επίσης ο σχεδιασμός και
η υλοποίηση δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του Γεωπάρκου και των γεώτοπών
του. Εκτυπώθηκε ο γεωλογικός χάρτης της περιοχής και άλλο σχετικό υλικό, συνεχίστηκε η
περαιτέρω βελτίωση της σήμανσης των γεώτοπων, καθώς και η σήμανση του γεωλογικού
κήπου του Κέντρου Επισκεπτών.
Συνεχίστηκε η παλαιοντολογική ανασκαφή σε περιοχή της Αγίας Νάπας σε συνεργασία με
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό τη μελέτη, προστασία, προβολή
και ανάδειξη μίας εκ των πλουσιότερων θέσεων σε απολιθωμένα οστά νάνων
ιπποπόταμων (Phanourios Minor) της Κύπρου. Απώτερος στόχος των ανασκαφών είναι να
δοθούν απαντήσεις για την προέλευση, εξέλιξη και εξαφάνιση των εν λόγω ζώων και
ειδικότερα του φαινομένου του νανισμού τους. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σκέπαστρου
στο χώρο της ανασκαφής και έγιναν τα εγκαίνιά του στα πλαίσια ημερίδας που
οργανώθηκε στην Αγία Νάπα.
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Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία
μεικτών θειούχων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:


Εγκρίθηκε από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή το Σχέδιο Δράσης της Τεχνικής
Επιτροπής Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων για την
αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων μεταλλείων, με το οποίο αυτό καθορίζεται το
πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Πριν την
υλοποίηση του σχεδίου απαιτείται η εκπόνηση στρατηγικής μελέτης επιπτώσεων
στο περιβάλλον από σχέδια και προγράμματα.



Ολοκληρωθήκαν

οι

εργασίες

απομάκρυνσης

και

από-τοξικοποίησης

των

εξορυκτικών αποβλήτων που παράχθηκαν κατά την περίοδο 1935-1945 από
εργοστάσιο κυάνωσης σε περιοχή της κοινότητας Μιτσερού, στην επαρχία
Λευκωσίας. Θα ακολουθήσει η περιβαλλοντική αποκατάσταση και τοπιοτέχνηση
του χώρου με στόχο την συντήρηση και ανάδειξη της μεταλλευτικής ιστορίας του.


Εκπονήθηκε μελέτη για το χαρακτηρισμό των εξορυκτικών αποβλήτων κατά μήκος
της παραλίας στο μεταλλείο της Λίμνης στην Αργάκα στην περιοχή του δάσους
Μαυραλή με σκοπό την απομάκρυνσή τους.



Συνεχίστηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού του χώρου του μεταλλείου Αγροκηπιάς οι
δράσεις για την ανάδειξή του ως μοναδικού γεω-μορφώματος,



Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα με όξινες απορροές από τα μεταλλεία Καλαβασού
και Απλικiού και συνεχίστηκαν οι εργασίες επαναφοράς του περιβάλλοντος στο
χώρο του μεταλλείου Αμιάντου, οι οποίες διεξάγονται υπό την εποπτεία της
αρμόδιας

διατμηματικής

Τεχνικής

Επιτροπής.

Συγκεκριμένα:

έγιναν

προαπαρασκευαστικές εργασίες για φύτευση 3,8 εκταρίων και αναδάσωσης και
αναχλόασης

έκτασης

δύο

εκταρίων,

ολοκληρώθηκε

η

1η

φάση

των

κατασκευαστικών έργων διαχείρισης των όμβριων υδάτων, πραγματοποιήθηκε η
ετήσια εκστρατεία δειγματοληψιών ατμοσφαιρικού αέρα, και πραγματοποιήθηκε μία
εκστρατεία τελικής απόρριψης και ενταφιασμού αμιαντούχων υλικών στον
προκαθορισμένο χώρο του μεταλλείου συνολικού όγκου 1.043 m³.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και
Λατομείων όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας. Είναι επίσης σύμβουλος του
Κράτους πάνω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον ορυκτό πλούτο της Χώρας και
ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών.
Η Υπηρεσία Μεταλλείων, έχει στόχο την ορθολογική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της
χώρας μέσα από δραστηριότητες που να ελαχιστοποιούν την επίδραση της ανάπτυξης
αυτής στο περιβάλλον και να παρέχουν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους
εργαζόμενους στον τομέα, όπως και την παροχή άριστης

ποιότητας προϊόντων στην

αγορά με το χαμηλότερο δυνατό μεταφορικό κόστος.
Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Μεταλλείων περιλαμβάνουν:
 Την έκδοση Ερευνητικών Αδειών,

Προνομίων Λατομείου,

Μεταλλευτικών

Μισθώσεων και τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης τους.
 Την εξέταση των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις κυριότερες
εκμεταλλεύσεις.
 Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα μεταλλεία, λατομεία και
συναφείς εγκαταστάσεις.
 Τον έλεγχο της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης των εκρηκτικών
υλών, πυροτεχνημάτων και πυρομαχικών.
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 Την είσπραξη τελών, μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων για τις έρευνες, τις
εκμεταλλεύσεις και τις εκρηκτικές ύλες.

Μεταλλευτική Βιομηχανία
Από τη δεκαετία του 1970 η μεταλλευτική βιομηχανία βρίσκεται σε ύφεση και η μοναδική
μεταλλευτική δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι το μεταλλείο της
Σκουριώτισσας στην επαρχία Λευκωσίας, που άρχισε ξανά τη λειτουργία του στα μέσα του
1996 με την παραγωγή καθόδων μεταλλικού χαλκού (99,999%).
Η διεύθυνση του μεταλλείου Σκουριώτισσας στοχεύει στην εκμετάλλευση του γειτονικού
παλαιού μεταλλείου στο τοπωνύμιο Απλίκι (κοινοτικά όρια Καλοπαναγιώτη, επαρχία
Λευκωσίας) και του γνωστού κοιτάσματος με την επωνυμία Δυτικό Απλίκι, όπου άρχισε
εντός του 2015 προκαταρκτικές εργασίες για την εκμετάλλευση τους. Τα αποθέματα
χαλκού στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας έχουν σχεδόν εξαντληθεί και ως εκ τούτου η
εταιρεία προγραμματίζει να μεταφέρει μέρος των εγκαταστάσεων της υδρομεταλλουργικής
επεξεργασίας χαλκούχων μεταλλευμάτων, στο μεταλλείο Απλικίου.
Για να καταστεί δυνατή η συνέχιση των υδρομεταλλουργικών εργασιών στο Μεταλλείο της
Σκουριώτισσας, υποβλήθηκε αίτημα στην Υπηρεσία Μεταλλείων για χρησιμοποίηση των
χώρων του μεταλλείου για επεξεργασία μεταλλεύματος Λατερίτη το οποίο θα εισάγεται από
το εξωτερικό. Η μέθοδος εκχύλισης και επεξεργασίας του μεταλλεύματος αυτού είναι
παρόμοια με αυτήν του Χαλκού και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν μέρος των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων του μεταλλείου, με ορισμένες μετατροπές τους.

Για την

περεταίρω εξέταση του αιτήματος της εταιρείας, έχει ζητηθεί από την εταιρεία να υποβάλει
Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, με οδηγίες όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο
χρήσης των αποβλήτων, μετά την επεξεργασία του Λατερίτη, έτσι ώστε αυτά να
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του μεταλλείου Σκουριώτισσας.
Στο μεταλλείο Σκουριώτισσας συνεχίζονται οι εργασίες παραγωγής χρυσού-αργύρου
με τη μέθοδο της κυάνωσης (εκχύλιση σωρών/ απορρόφηση – εκρόφηση με ενεργό
άθρακα/ ηλεκτανάκτηση) από τα έτοιμα εξορυγμένα χρυσοφόρα αποθέματα του
μεταλλείου. Στο μεταλλείο εγκαταστάθηκε σχετική μεταλλουργική μονάδα επεξεργασίας,
που λειτούργησε περί τα μέσα του 2017 και παράγει κράμα χρυσού και αργύρου το οποίο
εξάγεται από την χώρα. Εντός του 2019 έχουν αδειοδοτηθεί 2 σοροί αποθέσεων στο
μεταλλείο Στρογγυλός, παρά τη κοινότητα Μαθιάτη της επαρχίας Λευκωσίας. Οι αποθέσεις
αυτές μεταφέρονται στην Σκουριώτισσα για σχετική επεξεργασία και παραγωγή κράματος
χρυσού και αργύρου.
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Με βάση συγκεκριμένους όρους που έχουν τεθεί στη σχετική άδεια, η εταιρεία έχει
υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τον χώρο των εν λόγω αποθέσεων. Αναμένεται ότι
στην μονάδα παραγωγής χρυσού αργύρου, θα είναι δυνατό να τύχουν επεξεργασίας και
άλλα χρυσοφόρα μεταλλεύματα από όλη την Κύπρο (Σια, Καπέδες, Αγγλισίδες, Λεύκαρα).
Προς το τέλος του 2018 άρχισε η μεταφορά στην εν λόγω μονάδα και μικρών ποσοτήτων
κυανιούχων εξορυκτικών απόβλητων που παράχθηκαν στο Μιτσερό τις δεκαετίες 19301940. Εκεί υφίστανται διαδικασία αποτοξικοποίησης αφού πρώτα απαλειφθούν τα
υπολείμματα χρυσού και αργύρου της παλαιάς επεξεργασίας.
Η εταιρεία υπέβαλε αίτημα στην Υπηρεσία Μεταλλείων για αξιοποίηση στον χώρο του
μεταλλείου της Σκουριώτισσας, 150.000 τόνων χρυσοφόρου μεταλλεύματος από τα
κατεχόμενα. Το εν λόγω μετάλλευμα αφορά απόβλητα τελμάτων περιεκτικότητας 0,9 ppm
χρυσού. Τα απόβλητα αυτά προήλθαν από την επεξεργασία χρυσοφόρου μεταλλεύματος
με τη μέθοδο της κυάνωσης, στο εργοστάσιο της αμερικανικής εταιρείας Cyprus Mines
Cooperation (CMC) στην περιοχή του Ξερού, την δεκαετία του 1930 και τα οποία έκτοτε
αποτελούν πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και της
θάλασσας της περιοχής. Για την όλη διαδικασία μεταφοράς των τελμάτων στις ελεύθερες
περιοχές έχει ζητηθεί σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, με την οποία
ξεκαθαρίζεται ότι η προτεινόμενη διαδικασία είναι καθόλα νόμιμη. Για την έγκριση του
αιτήματος της εταιρείας, έχουν ζητηθεί σχετικές απόψεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και
έχει διαβιβαστεί το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για περαιτέρω εξέταση.
Όσο αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες για μέταλλα, επιδείχθηκε ενδιαφέρον για χρυσό
και χαλκό το οποίο έχει αυξητική τάση. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ περί 61 άδειες
επισκόπησης για μεταλλεύματα χρυσού, χαλκού και γενικότερα μικτών θειούχων που
καλύπτουν όλη την ελεύθερη Κύπρο σε έκταση περίπου 140 τετραγωνικών χιλιομέτρων,
ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 29 αιτήσεις.

Λατομική Βιομηχανία
Η χώρα θεωρείται αυτάρκης σε αποθέματα λατομικών υλικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν (εφόσον δοθούν οι απαραίτητες άδειες εκμετάλλευσης) ως πρώτες ύλες
σε οικοδομές, δρόμους, υδατοφράκτες, μαρίνες, λιμάνια, και άλλα κατασκευαστικά έργα.
Σε αντίθεση με τη μεταλλευτική βιομηχανία, η λατομική βιομηχανία είναι έντονα
δραστηριοποιημένη, παρόλο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης η ζήτηση των λατομικών
υλικών έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2008. Υπάρχουν παγκύπρια περίπου 130
λατομεία που παράγουν διάφορα πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων 22
βρίσκονται στο τελικό στάδιο αποκατάστασης του χώρου των λατομικών εργασιών.
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Για επιτόπια χρήση παράγονται: χαβάρες και χαβαροχάλικα για επιχωματώσεις και
υποθεμελιώσεις οδικών έργων, αδρανή υλικά κυρίως από ασβεστόλιθο και διαβάση για τις
ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας, μαργαϊκός ασβεστόλιθος, άργιλος και γύψος ως
πρώτη ύλη για τη τροφοδότηση της τσιμεντοβιομηχανίας, ασβεστόλιθος για παραγωγή
ασβέστη, άργιλος για ικανοποίηση των αναγκών των τουβλοποιίων, γύψος για παραγωγή
επιχρισμάτων, και ασβεστιτικός ψαμμίτης για παραγωγή οικοδομικής πέτρας και πέτρας
επενδύσεως κτιρίων, όπως επίσης και ογκόλιθων για την ικανοποίηση των αναγκών των
θαλασσίων έργων.
Πλην των εξαγωγών τσιμέντου και οικοδομικής πέτρας, οι κυριότερες εξαγωγές λατομικών
υλικών εστιάζονται σε μπεντονίτη (ενεργοποιημένο ή μη) που εξάγεται κυρίως υπό μορφή
διαβαθμισμένου προϊόντος για οικιακή χρήση, σε διαβαθμισμένο γύψο για ικανοποίηση
αναγκών παραγωγής γυψοσανίδων, τσιμέντων και επιχρισμάτων, και σε αλεσμένες
ούμπρες και ώχρες για παραγωγή βαφών.
Στην πιο κάτω γραφική απεικόνιση φαίνονται οι καταναλώσεις αδρανών υλικών από το
1993 μέχρι το 2019. Εμφανέστατη είναι η δραματική πτώση της κατανάλωσης μετά το
2008 και η σταδιακή αύξηση μετά το 2015. Το 2019 είχαμε αύξηση στην κατανάλωση
αδρανών της τάξης του 4% σε σχέση με το 2018.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
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Όσο αφορά τις άδειες επισκόπησης για λατομικά υλικά, εξακολουθεί το ενδιαφέρον για
διερεύνηση διαφόρων πετρωμάτων και βιομηχανικών ορυκτών. Σήμερα βρίσκονται σε ισχύ
περί τις 21 άδειες, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 4 αιτήσεις.

Μελέτες – Περιβάλλον
Από το 1990 καθιερώθηκε ο θεσμός εκπόνησης Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών
για τις κυριότερες εκμεταλλεύσεις. Τον Ιούλιο του 2009, ψηφίστηκε από την Βουλή των
Αντιπροσώπων το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας και εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/21/ΕΚ.
Την αρμοδιότητα εφαρμογής της νέας νομοθεσίας έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Η Υπηρεσία Μεταλλείων εφαρμόζει τις νέες τροποποιήσεις των περί Μεταλλείων και
Λατομείων Κανονισμών που ψηφίστηκαν κατά την ίδια περίοδο και αφορούν την
παρουσίαση και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών έτσι ώστε
αυτές να συνάδουν με το περιεχόμενο της νέας εναρμονιστικής νομοθεσίας. Οι μελέτες
αυτές επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια και αφορούν όλες τις εκμεταλλεύσεις. Επίσης, με
τους εν λόγω Κανονισμούς καθιερώθηκε η μελέτη και επίβλεψη των ερευνητικών εργασιών
από Γεωλόγους και των λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών από Μηχανικούς
Μεταλλείων.
Κατά τη διάρκεια του 2019, σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, συνεχίστηκαν οι εργασίες
στο εγκαταλειμμένο επιφανειακό μεταλλείο Αγροκηπιάς της επαρχίας Λευκωσίας, με
σκοπό την χλόαση των αποθέσεων του μεταλλείου. Επίσης σε συνεργασία με τη κοινότητα
και την εταιρεία έγιναν διάφορες εργασίες που αφορούσαν κατά κύριο λόγω διαμορφώσεις
και περιφράξεις στα μεταλλεία Κοκκινογιών και Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό.
Στις

αρχές

Μαρτίου

του

2019

παρατηρήθηκαν

όξινες

απορροές

από

μπάζα

εγκαταλελειμμένου μεταλλείου στη περιοχή Απλικίου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από
ενεργοποίηση πηγών μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Οι εν λόγω απορροές προέρχονται
από αποθέσεις χαμηλής περιεκτικότητας μεταλλεύματος που αποτέθηκαν περί το 1970 και
οριοθετούνται

εντός της «ουδέτερης ζώνης». Για άμεση αντιμετώπιση της πιο πάνω

ρύπανσης, η εταιρεία HELLENIC COPPER MINES LTD προσφέρθηκε οικειοθελώς να
εφαρμόσει άμεσα σύστημα άντλησης των όξινων απορροών μέσα στην κλειστή εκσκαφή
του μεταλλείου, με μηχανοκίνητη αντλία της. Για την οριστική επίλυση του προβλήματος
έχουν γίνει διευθετήσεις για εγκατάσταση στην περιοχή, μόνιμου δικτύου ηλεκτρικού
ρεύματος από την ΑΗΚ, για λειτουργία ηλεκτροκίνητης αντλίας. Αναμένεται ότι εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2020 η μονάδα άντλησης των όξινων απορροών θα λειτουργεί
αυτόνομα.
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Ασφάλεια και Υγεία
´Eνα σημαντικό μέρος των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας Μεταλλείων είναι
η επιθεώρηση των μεταλλείων και των λατομείων για την πρόληψη των ατυχημάτων και
των επαγγελματικών ασθενειών. Με βάση ειδικούς Κανονισμούς οι εργαζόμενοι
εξετάζονται

κάθε

δύο

χρόνια

από

το

Ιατρικό

Συμβούλιο

Πνευμοκονίασης

για

παρακολούθηση της υγείας τους. Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεργάζεται άριστα με το
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και
υγείας στα μεταλλεία και λατομεία.

Εκρηκτικές ύλες
Όπως είναι γνωστό, σε αρκετές περιπτώσεις, για την εξόρυξη μεταλλευμάτων και
λατομικών υλικών είναι απαραίτητη η χρήση

εκρηκτικών υλών. Ο Προϊστάμενος της

Υπηρεσίας Μεταλλείων εκτός από Επιθεωρητής Μεταλλείων είναι ταυτόχρονα και
Επιθεωρητής Εκρηκτικών Υλών.
Στα πλαίσια των καθηκόντων του και μετά από σχετική εξέταση, παραχωρεί σε κατάλληλα
και ικανά πρόσωπα σχετικό Πιστοποιητικό Ικανότητας χρήσης εκρηκτικών υλών, το οποίο
πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια του 2019 υπήρχαν 121 κάτοχοι
Πιστοποιητικού Ικανότητας για χρήση εκρηκτικών υλών και πυροτεχνημάτων υψηλής
εκρηκτικότητας. Κατά τη διάρκεια του έτους παραχωρήθηκαν 1115 αδειες για εκρηκτικές
ύλες, όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία της Δημοκρατίας που αφορά τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής
χρήσης και τα είδη πυροτεχνίας, είναι εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα είδη πυροτεχνίας και τις
εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης αναδιατυπώθηκε με τις οδηγίες 2013/29/ΕΕ και
2014/28/ΕΕ οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο.

Κυπριακά πρότυπα αδρανών υλικών για σκυρόδεμα, επιχρίσματα και οδοποιία
Από την 1/5/2004 η αρμοδιότητα του ελέγχου των προϊόντων δομικών

κατασκευών

αναλήφθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με βάση την περί των Βασικών Απαιτήσεων
Νομοθεσία που θέλει τα εν λόγω προϊόντα, όταν διατίθενται στην αγορά, να πληρούν τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και προς τούτο να
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φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης “CE”. Η εν λόγω νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με τη
σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Υπηρεσία συμμετέχει στη Μόνιμη Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της
εναρμονισμένης νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα των δομικών υλικών, που αποτελεί
συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών. Στα πλαίσια αυτά, η Υπηρεσία
Μεταλλείων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης εξουσιοδοτήθηκαν από το Υπουργείο
Εσωτερικών να διεξάγουν δειγματοληψίες των αδρανών υλικών που παράγονται από τις
λατομικές σκυροθραυστικές μονάδες, με στόχο την παρακολούθηση της ποιότητας τους.
Επίσης η Υπηρεσία Μεταλλείων, εξακολουθεί να προεδρεύει της Τεχνικής Επιτροπής
Προτύπων για τα Αμμοχάλικα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS ΤΕ–02), η
οποία επιλαμβάνεται προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών
Προτύπων

ΕΝ12620

(αδρανή

υλικά

σκυροδέματος),

ΕΝ

13139

(αδρανή

υλικά

επιχρισμάτων), ΕΝ13043 (αδρανή υλικά ασφαλτικών μειγμάτων) και ΕΝ13242 (αδρανή
υλικά ασύνδετων και υδραυλικά συνδεμένων υλικών για χρήση σε

έργα πολιτικής

μηχανικής και κατασκευής δρόμων).

Παραγωγή και εξαγωγές μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών
Τα έσοδα της Υπηρεσίας για το έτος 2019 ανέρχονται σα €6.028.092. Ποσό €3.384.259
παραχωρήθηκε στις Κοινότητες που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις μεταλλευτικές
και λατομικές εργασίες, με σκοπό την εκτέλεση των δικών τους αναπτυξιακών έργων.
Ποσό €2.643.833 κατατέθηκε στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.
Τα συνολικά έσοδα της χώρας από εξαγωγές λατομικών υλικών και μετάλλων ήταν για το
2019 περίπου €15.602.560 (μη συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών τσιμέντου και
κλίνκερ). Οι παραγωγές και εξαγωγές των λατομικών υλικών όπως και μετάλλων και
πολύτιμων μετάλλων από το 2015 έως και το 2019, φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες.
Παραγωγή λατομικών υλικών
για την περίοδο 2015 – 2019 (σε μετρικούς τόνους)
Λατομικά υλικά

2015

2016

2017

2018

2019

Αδρανή Υλικά

3.941.378

5.482.913

7.034.430

7.978.133

8.422.664

Χαβάρα και Χαβαροχάλικα

153.350

115.000

60.950

159.500

166.255

Μαργαϊκός Ασβεστόλιθος

2.756.500

2.770.000

2.884.375

2.426.635

2.408.061
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Άργιλος για τσιμέντο

672.700

676.000

703.925

592.215

584.815

Άργιλος για τούβλα και κεραμίδια 58.280

75.820

107.370

129.180

149.106

Πέτρα Οικοδομής

4.650

5.570

6.530

1.500

13.803

Ογκόλιθοι (*)

55.450

97.150

66.850

15.050

58384

Μπεντονίτης

129.000

119.400

97.500

100.700

83.113

Ούμπρα και ώχρα

60.562

17.805

27.239

10.599

50105

Μάρμαρο

2.580

500

1.600

3.740

2755

Ασβέστης

3.182

3.366

4.353

7.333

5.405

Γύψος

471.885

682.024

703.079

625.721

623.545

Γύψος επιχρισμάτων

2.997

3.761

5.004

4.384

4525

Παραγωγή τσιμέντου

788.168

1.018.537

1.319.351

1.357.991

1.537.017

Κατανάλωση τσιμέντου

463.297

581.665

759.246

911.669

1.002.654

Τούβλα και κεραμίδια
(χιλιάδες τεμάχια)

12.356

15.846

21.992

26.294

30.606

(*) Οι ογκόλιθοι που παράγονται από τα λατομεία των αδρανών υλικών περιλαμβάνονται
στα Αδρανή Υλικά.

Εξαγωγές λατομικών υλικών
για την περίοδο 2015 – 2019 (σε μετρικούς τόνους)

Λατομικά υλικά

2015

2016

2017

2018

2019

Ούμπρα και Ώχρα

3.503

3.816

3.335

5.189

3.013

Μπεντονίτης

127.036

117.184

95.593

98.800

83.113

Γύψος

416.713

610.724

584.753

530.661

531.324

Ασβέστης

0

0

0

0

0

Πέτρα οικοδομής

71

211

247

88

7

Σκύρα

0

0

24.500

725.745

26.100

93

Άλλα

0

0

0

0

0

Τσιμέντο

337.817

431.825

568.847

476.562

534.363

Κλίνκερ

981.177

834.037

562.185

381.114

183.027

Εξαγωγές μετάλλων και πολύτιμων μετάλλων
για την περίοδο 2015 – 2019

Μέταλλα

2015

2016

2017

2018

2019

Χαλκός (μετρικοί τόνοι)

2.121

1.754

1.293

908

703

Χρυσός (κιλά)

0

0

48,264

46,871

33,077

Άργυρος (κιλά)

0

0

98,598

180,497

97,271

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι η Αρμόδια Αρχή για θέματα που αφορούν τον καιρό και το
κλίμα στην περιοχή της Κύπρου.

Αποστολή του είναι η συλλογή και παροχή

πληροφοριών, σχετικών με τον καιρό και το κλίμα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του
κοινού και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Για την επίτευξη των
πιο πάνω στόχων, το Τμήμα διαθέτει δικά του μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού
καθώς επίσης και Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών,

το οποίο αποτελείται από 51

Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.), 77 συμβατικούς Βροχομετρικούς
σταθμούς, 12 συμβατικούς Κλιματολογικούς και 3 Συνοπτικούς σταθμούς, στελεχωμένους
με παρατηρητές του Τμήματος, στον ένα από τους οποίους εκτελούνται και παρατηρήσεις
ανώτερης ατμόσφαιρας με καθημερινές ραδιοβολίσεις. Οι μετρήσεις των Α.Μ.Σ.
συλλέγονται τηλεμετρικά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και καταχωρούνται στη βάση
δεδομένων του Τμήματος.
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Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού
(ΠΜΟ - World Meteorological Organization - WMO), του Δικτύου των Εθνικών
Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των Χωρών της Ευρώπης EIG ΕUMETNET και μέλος του
Ευρωπαϊκού Μετεωρολογικού Οργανισμού Οικονομικού Ενδιαφέροντος EIG ECOMET.
Συμμετέχει επίσης στις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας διάσωσης κλιματικών
δεδομένων MEDARE, που τελεί υπό την αιγίδα του ΠΜΟ. Συνεργάζεται στενά με την
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΜΥ) καθώς και με την Μετεωρολογική
Υπηρεσία του Ισραήλ. Συνεργάζεται επίσης με διάφορα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως το
Κυπριακό Ινστιτούτο (Cyprus Institute), το ΤΕΠΑΚ (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), το
Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι
επίσης συνδεδεμένο με το Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών του ΠΜΟ (WIS).
Εκτός από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία, το Τμήμα Μετεωρολογίας
διατηρεί Μετεωρολογικά Γραφεία στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, όπου λειτουργούν
Συνοπτικοί Μετεωρολογικοί Σταθμοί και στα οποία τα μέλη του προσωπικού εργάζονται με
το σύστημα βάρδιας, σε 24ώρη βάση, καθώς επίσης Γραφεία στην Αθαλάσσα, όπου
διεξάγονται παρατηρήσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Στο Μετεωρολογικό γραφείο του
Αεροδρομίου Λάρνακας στεγάζεται και λειτουργεί και η Μονάδα Πρόγνωσης Καιρού.
Για την υλοποίηση των στόχων του, το Τμήμα χωρίζεται οργανωτικά σε τέσσερεις Τομείς:


Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας



Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας



Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης



Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Τμήματος που πραγματοποιήθηκαν τόσο γενικά, όσο
και από τον κάθε Τομέα ξεχωριστά, καθώς επίσης και η ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού κατά το 2019, παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας
Ο Τομέας είναι αρμόδιος για τη συλλογή των μετεωρολογικών παρατηρήσεων, τον
ποιοτικό έλεγχο των μετεωρολογικών παραμέτρων, τη ψηφιοποίηση τους και την
αποθήκευσή τους σε Βάσεις Δεδομένων. Επίσης, ο Τομέας επεξεργάζεται τα
μετεωρολογικά στοιχεία και ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες για τον καιρό και το κλίμα και
είναι αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών προς το κοινό και άλλους εξειδικευμένους
οργανισμούς. Μια βασική λειτουργία του Τομέα της Κλιματολογίας είναι η συστηματική
παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται με
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τη στατιστική επεξεργασία των κλιματικών δεδομένων που συλλέγει ο Τομέας και τη
σύγκριση των αποτελεσμάτων της στατιστικής ανάλυσης με τα αντίστοιχα των χωρών που
βρίσκονται στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και των ιστορικών κλιματικών
δεδομένων της Κύπρου.
Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους προσφέρθηκαν πληροφορίες και συμβουλές από τον
Τομέα Κλιματολογίας κατά το 2019 ήταν: η γεωργία, οι υδάτινοι πόροι, το εμπόριο και η
βιομηχανία, οι τεχνικές μελέτες και οι κατασκευές, οι οδικές μεταφορές, ο τουρισμός, η
υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, η ασφαλιστική
βιομηχανία, η εκπαίδευση και ο τομέας της δικαιοσύνης.
Από τον Ιανουάριο του 2019 ο Τομέας ξεκίνησε συστηματικά τον ημερήσιο ποιοτικό έλεγχο
των δεδομένων των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Τμήματος, ακολουθώντας
παγκόσμιες επιστημονικές πρακτικές και μεθόδους που συστήνει ο Παγκόσμιος
Μετεωρολογικός Οργανισμός.
Τον Ιούνιο του 2019 ο Τομέας πραγματοποίησε εσωτερικούς ελέγχους του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας CYS EN ISO 9001:2015, το οποίο διασφαλίζει την ποιότητα των
παρεχόμενων

υπηρεσιών

από

τον

Τομέα

της

Κλιματολογίας

και

Εφαρμογών

Μετεωρολογίας.
Ο Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας, ως ο αρμόδιος Τομέας για την
διαχείριση των θεμάτων που αφορούν τη Δημοσιότητα του Τμήματος, εκπλήρωσε και κατά
το 2019 όλες τις υποχρεώσεις του που αφορούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές
ενημερώσεις καθώς επίσης και συγγραφή άρθρων στο περιοδικό “Αγρότης”.
Ο Τομέας εξακολουθεί να οργανώνει και να εμπλουτίζει τη Βάση Δεδομένων που αφορά
έντονα καιρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην περιοχή της Κύπρου και επηρεάζουν
σοβαρά τις ανθρώπινες δραστηριότητες και προκαλούν ζημιές.

Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας
Είναι ο αρμόδιος Τομέας για τις αεροναυτικές και συνοπτικές παρατηρήσεις καιρού
επιφάνειας και ανώτερης ατμόσφαιρας και λειτουργεί ως κέντρο έκδοσης προγνώσεων
καιρού και παροχής υπηρεσιών για την πολιτική αεροπορία, τη ναυτιλία, την αλιεία, τη
γεωργία, τον τουρισμό κτλ. Η ασφάλεια των πτήσεων από και προς τα αερ. Λάρνακας και
Πάφου καθώς και των υπερπτήσεων στην περιοχή ελέγχου πτήσεων Λευκωσίας (Nicosia
F.I.R) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον Τομέα και κατ’ επέκταση για το ΤΜ, γι’ αυτό και
ελέγχεται από την Εθνική Εποπτική Αρχή. Επίσης είναι ο πάροχος πρόγνωσης για το
κοινό, τους ναυτιλλόμενους, τους γεωργούς και όλους τους επαγγελματίες που
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επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, εκδίδει εξειδικευμένες προειδοποιήσεις
για την ασφάλεια ζωής και περιουσίας.
Κατά το 2019 ο Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας παρέσχε
απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στην αεροναυτιλία, στη ναυτιλία, στη γεωργία, σε
οικονομικούς παράγοντες του τόπου και στο ευρύ κοινό. Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού
παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της υπηρεσίας
τηλεπληροφόρισης και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα οποία διαβιβάζονται τα
δελτία προγνώσεων. Εξειδικευμένες προγνώσεις αριθμητικού μοντέλου προσφέρονται σε
κρίσιμες υπηρεσίες του κράτους ενώ υπάρχει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους
προγνώστες καιρού.
Κατά το 2019 ο Τομέας συμμετείχε στην διεξαγωγή του Warning Monitoring στις 6-7
Φεβρουαρίου 2019 για την περιοχή της Ευρώπης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
προβλημάτων/λαθών στην έκδοση και αποστολής των δελτίων αυτών που αφορούν
επικίνδυνα για την αεροναυτιλία φαινόμενα όπως είναι π.χ. η ηφαιστειακή τέφρα, οι
ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυρές αναταράξεις κτλ.
Ο Τομέας επιθεωρήθηκε με επιτυχία από την Εθνική Εποπτική Αρχή, στις 14 Νοεμβρίου
2019.

Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Τομέας είναι αρμόδιος για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία του δικτύου
μετεωρολογικών σταθμών καθώς και την εγκατάσταση και συντήρηση όλων των
μετεωρολογικών οργάνων του ΤΜ. Για τον σκοπό αυτό, ο Τομέας προβαίνει στη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων για προμήθειες υλικών και αγορά υπηρεσιών. Λειτουργοί του Τομέα
έχουν τον ρόλο λειτουργού πυρήνα σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις, δρώντας
συμβουλευτικά προς τους χειριστές των κονδυλίων του Προϋπολογισμού. Επίσης ο
Τομέας συντονίζει τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Τμήμα και δρα
ως σημείο επαφής για τα θέματα του στρατηγικού σχεδιασμού.
Το 2019 ολοκληρώθηκαν 10 διαγωνισμοί οι οποίοι αφορούσαν την προμήθεια
μετεωρολογικών οργάνων, ανταλλακτικών, αναλώσιμων υλικών και υπηρεσιών για τη
συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών του Τμήματος.
Επίσης διεκπεραιώθηκε μεγάλος αριθμός χαμηλής αξίας αγορών, στα πλαίσια των
συνοπτικών διαδικασιών της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η συντήρηση του Δικτύου των Μετεωρολογικών Σταθμών έγινε μέσω του προγράμματος
περιοδικής επιθεώρησης και συντήρησης καθώς και με έκτακτες επισκέψεις στους
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σταθμούς για αντιμετώπιση βλαβών. Ο Τομέας συνέχισε τη συνεργασία του με δεκάδες
εθελοντές παρατηρητές, οι οποίοι εκτελούν παρατηρήσεις με συμβατικά όργανα και
διαβιβάζουν τις μετρήσεις τους στο Τμήμα.
Ο Τομέας συντόνισε τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας στο Τμήμα
καθώς και την υιοθέτηση μετρήσιμων στόχων από το Τμήμα, στα πλαίσια του Στρατηγικού
Σχεδίου και του Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων.

Τομέας Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Τομέας χειρίζεται θέματα που αφορούν το Δίκτυο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τη
διαχείριση του Δικτύου – Διαδικτύου, την ασφάλεια του Δικτύου και των Βάσεων
Δεδομένων, τη συντήρηση – λειτουργία και επαλήθευση των μοντέλων αριθμητικής
πρόγνωσης, τη δημιουργία και συντήρηση της κλιματολογικής Βάσης Δεδομένων και την
ανάπτυξη παρεμφερών εφαρμογών.
Με πρωτοβουλία του Τομέα, εγκαθιδρύθηκε ένα σύγχρονο Κέντρο Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και

Μετεωρολογικών Δεδομένων στις εγκαταστάσεις του Σταθμού

Ραδιοβολήσεων Αθαλάσσας. Το κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και αποτελεί τον
πυρήνα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΤΜ.
Με σκοπό την διαφύλαξη των δεδομένων του Τμήματος Μετεωρολογίας και προστασία
τους από καταστροφές (όπως αυτές μπορεί να προκύψουν από ατύχημα ή από κυβερνοαπειλές, π.χ. ιούς κ.α.), ο Τομές έθεσε σε λειτουργία σύγχρονο διαδικτυακό σύστημα
αποθήκευσης και συνεργασίας που παρέχεται από την Ελβετική εταιρεία Tresorit AG.
Μέσω του συστήματος αυτού, τηρούνται αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για επιλεγμένα
αρχεία και δεδομένα του Τμήματος ενώ επιτρέπεται η ασφαλής και ελεγχόμενη πρόσβαση
σε δεδομένα/αρχεία μεταξύ χρηστών του συστήματος.
Ο Τομέας, σε συνεργασία με το προσωπικό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας
(η οποία διατηρεί το Παγκόσμιο Κέντρο Πληροφοριών GISC Tokyo για λογαριασμό του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού), έχει αναπτύξει και θέσει σε πλήρη λειτουργία
την απευθείας σύνδεση του ΤΜ με το GISC Tokyo για λήψη και αποστολή μετεωρολογικών
πληροφοριών, παράλληλα με την υφιστάμενη σύνδεση του Τμήματος με το παγκόσμιο
κέντρο του Offenbach, το οποίο λειτουργεί η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία για
λογαριασμό το Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Επιπρόσθετες δράσεις
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Εκπαιδεύσεις / Διαλέξεις / Σεμινάρια / Άρθρα
Κατά τη διάρκεια του 2019 προσωπικό του Τμήματος παρακολούθησαν μία σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξήχθηκαν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Το Τμήμα πρόσφερε εκπαιδεύσεις, διαλέξεις και σεμινάρια σε Τμήματα και Υπηρεσίες των
οποίων η εργασία επιτυγχάνεται και με τη χρήση των μετεωρολογικών προϊόντων, και
συγκεκριμένα ΚΣΕΔ (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης), Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία, και Εθνοφρουρά. Λειτουργοί του Τμήματος έδωσαν επίσης διαλέξεις σε
σχολεία διαφόρων βαθμίδων και παρουσίασαν εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια. Τέλος,
Λειτουργοί του Τμήματος είχαν έντονη παρουσία σε διάφορα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά
προγράμματα και δημοσίευσαν άρθρα στο περιοδικό “Αγρότης” του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Τον Οκτώβριο του 2019 το Τμήμα επιθεωρήθηκε με επιτυχία από την Κυπριακή Εταιρεία
Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, με βάση το πρότυπο
CYS EN ISO 9001:2015.
Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
Τον Μάρτιο του 2019 το Τμήμα διοργάνωσε στα γραφεία του στην Αθαλάσσα εκδήλωση
για να εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Θέμα εορτασμού για το 2019 ήταν:
“Ο Ήλιος, η Γη και ο Καιρός”.
Καιρικές συνθήκες 2019
Η μέση βροχόπτωση για την περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από την Κυπριακή
Δημοκρατία για την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019 ήταν περίπου 793mm ή 158%
της κανονικής (1961-1990), που είναι η μέγιστη βροχόπτωση που καταγράφηκε στην πιο
πάνω περιοχή από το 1902. Βροχόπτωση κάτω από την κανονική σημειώθηκε τον Μάιο,
τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες η βροχόπτωση ήταν πιο πάνω από
την κανονική. Εξαιρετικά ξηροί μήνες ήταν ο Μάιος και ο Ιούλιος.
Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα ήταν πιο πάνω από την κανονική. Θετική απόκλιση
από την κανονική θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2.0o C σημειώθηκε μόνο τον Νοέμβριο του
2019. Τους υπόλοιπους μήνες οι αποκλίσεις από την κανονική θερμοκρασία ήταν
μικρότερες. Αρνητική απόκλιση από την κανονική θερμοκρασία

σημειώθηκε μόνο τον

Απρίλιο του 2019. Συνθήκες καύσωνα (μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία πάνω από 40o C)
επεκράτησαν στις 23 και κατά την περίοδο 29-31 Μαΐου, κατά την περίοδο 24-27 Ιουνίου,
στις 6, στις 8, κατά την περίοδο 10-11, στις 21, στις 23 και κατά την περίοδο 28-29 Ιουλίου
και κατά την περίοδο 8-13 και στις 25 Αυγούστου. Η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία των
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42.1oC, που καταγράφηκε στην Αθαλάσσα στις 29 Μαΐου, ήταν η ψηλότερη θερμοκρασία
για το συγκεκριμένο Σταθμό και για το συγκεκριμένο μήνα από το 1983.
Η μέση ημερήσια διάρκεια της ηλιοφάνειας για το έτος σαν σύνολο ήταν 8.1 ώρες ή 93%
της κανονικής.
Κατά τη διάρκεια του έτους σημειώθηκαν τοπικά διάφορα ακραία ή ασυνήθιστα καιρικά
φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και έντονες καταιγίδες (Ιανουάριος,
Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Ιούνιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και
Δεκέμβριος), έντονες χαλαζοθύελλες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος,
Ιούνιος, Αύγουστος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος), εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες (Μάιος,
Ιούλιος και Αύγουστος), δυνατοί άνεμοι (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Οκτώβριος και
Δεκέμβριος), σίφωνες ξηράς και θάλασσας (Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος,
Νοέμβριος και Δεκέμβριος).
Τέλος, στο Τρόοδος σημειώθηκαν χιονοπτώσεις τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο και τον Δεκέμβριο.

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Όραμα του Τμήματος Δασών είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη δυνατή
κατάσταση και η επίτευξη του μέγιστου περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού
οφέλους το οποίο θα είναι ισορροπημένο, θα στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα
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ικανοποιεί τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η

προστασία και η προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, καθώς και η βελτίωση
του πρασίνου με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, την
προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες,
την ενίσχυση των προστατευτικών λειτουργιών των δασών, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την προώθηση της δασικής αναψυχής και την παραγωγή δασικών
προϊόντων.
Η πρόοδος στη Δασική Ανάπτυξη συνεχίστηκε και κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο. Οι
στόχοι που τέθηκαν ήταν η αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και
άλλους παράγοντες, η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και των άλλων
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, η ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των άλλων
κοινωνικοοικονομικών

λειτουργιών

και

η

βελτίωση

του

πλαισίου

πολιτικής,

της

παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, στον Προϋπολογισμό του 2019 εγκρίθηκαν
πιστώσεις ύψους €44.936.747. Το ολικό ποσό που δαπανήθηκε ήταν €42.420.634, δηλαδή
ποσοστό απορρόφησης ίσο με 94,40%. Εντός του 2019 το Τμήμα Δασών, είχε έσοδα
€4.191.125 τα οποία προέρχονται από προσφορά αγαθών και υπηρεσιών.

Δασική προστασία
Η προστασία των δασών και άλλων περιοχών της υπαίθρου από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα
κατά τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, είναι το κυριότερο μέλημα του Τμήματος
Δασών.
Ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα
Δασών εντός του υπό αναφορά έτους, ανέρχεται σε 250 και αναλύεται ως εξής:


29 πυρκαγιές με σημείο έναρξης Κρατική Δασική Γη



153 πυρκαγιές με σημείο έναρξης εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από τη
Κρατική Δασική Γη



68 πυρκαγιές με σημείο έναρξης πέραν της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από τη
Κρατική Δασική Γη

Η συνολική Κρατική Δασική Γη που κάηκε εντός του έτους ήταν 106,30 εκτάρια. Από όλες
τις πυρκαγιές, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα Δασών, κάηκε επίσης
χαλίτικη και ιδιωτική έκταση 766,50 εκταρίων.
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Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες εντός του 2019 για προστασία των δασών από τις
πυρκαγιές ήταν οι ακόλουθες:


Προσλήφθηκαν 498 δασοπυροσβέστες και πυροφύλακες για ενίσχυση του
Σώματος Δασοπυροσβεστών.



Διενεργήθηκαν καθημερινές περιπολίες, ειδικά κατά μήκος της οροθετικής
γραμμής με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και την έγκαιρη επέμβαση σε
περίπτωση πυρκαγιάς.



Τα αεροσκάφη της Μονάδας Πτητικών Μέσων τπαρέμειναν σε επιφυλακή και
εκτελούσαν περιπολίες κατά τις μέρες με υψηλό κίνδυνό έκρηξης και εξάπλωσης
πυρκαγιών καθόλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και χρησιμοποιήθηκαν για
την κατάσβεση 29 δασικών πυρκαγιών και άλλων 23 πυρκαγιών υπαίθρου.



Στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου συνεργασίας του Τμήματος Δασών με το
Ινστιτούτο Κύπρου, προωθήθηκε η χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους
σταθερής πτέρυγας (Drone), το οποίο εκτέλεσε εναέριες περιπολίες στον τομέα
της επιτήρησης των δασών.



Εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιφυλακής των Δασικών Υπαλλήλων στους
Δασικούς Σταθμούς.



Στις 10 Ιουνίου 2019 λειτούργησε για πρώτη φορά το Γενικό Κέντρο
Επιχειρήσεων, που σκοπό είχε την εποπτεία και υποστήριξη σε θέματα
πρόληψης δασικών πυρκαγιών και ετοιμότητας του προσωπικού του Τμήματος
Δασών, καθώς και την παροχή βοήθειας στην παρακολούθηση και τον
συντονισμό κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών.



Ετοιμάστηκε το Σύστημα Διοίκησης Κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών (ICS), το
οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της περιόδου υψηλού κινδύνου
εκδήλωσης πυρκαγιών του 2020.



Ξεκίνησε η κατασκευή τροχιόδρομου διαύλου σε περιοχή της Κοινότητας
Μάμμαρι, για σκοπούς ανεφοδιασμού και για ταχύτερη επέμβαση των
αεροσκαφών που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών.



Συνεχίστηκε η ετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης της Βλάστησης ενώ άρχισε και η
υλοποίηση τους. Αποτελούν μέρος των «Τοπικών Επιχειρησιακών Σχεδίων
Πυροπροστασίας» και περιλαμβάνουν σειρά μέτρων διακοπής της συνέχειας της
καύσιμης ύλης, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου έκρηξης και επέκτασης των
πυρκαγιών. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Σχεδιασμού είναι η προστασία
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των κοινοτήτων από τις δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία ενός δακτυλίου
προστασίας περιμετρικά της κάθε κοινότητας.


Κατασκευάστηκαν 1.3 χιλιόμετρα νέων δρόμων προσπέλασης. Επιπρόσθετα
έγιναν βελτιώσεις και συντηρήσεις σε υφιστάμενους δασικούς δρόμους.



Κατασκευάστηκαν νέες αντιπυρικές λωρίδες μήκους 2.89 χιλιομέτρων και
συντηρήθηκαν 927.12 χιλιόμετρα αντιπυρικών λωρίδων στα Κρατικά Δάση.



Εγκαταστάθηκαν δύο νέα υδροστόμια στη Δασική Περιφέρεια Πάφου.



Κατασκευάστηκαν δύο νέες υδατοδεξαμενές στη Δασική Περιφέρεια Πάφου.



Κατασκευάστηκε ένα νέο σύστημα πυρασφάλειας στον εκδρομικό χώρο Αγίας
Παρασκευής στη περιοχή Κακομάλλη.



Συνεχίστηκε

ο

εμπλουτισμός

και

εκσυγχρονισμός

του

εξοπλισμού

για

καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Κατά το 2019 παραλήφθηκαν τέσσερα
νέα μεγάλα πυροσβεστικά οχήματα, είκοσι πέντε διπλοκάμπινα με τετρακίνηση,
αγοράστηκε νεός πυροσβεστικός εξοπλισμός και υλικά πυρόσβεσης, καθώς και
ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας.


Συνεχίστηκε η λειτουργία του αυτόματου Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιών.



Εφαρμόστηκε ο καθιερωμένος θεσμός της "Εβδομάδας Προστασίας των Δασών"
από τις 17/05/2019 μέχρι τις 23/05/2019.



Έγιναν εκστρατείες διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού με διαλέξεις σε
σχολεία,

στρατόπεδα

και

άλλα

οργανωμένα

σύνολα

ενώ

παράλληλα

διανεμήθηκε διαφωτιστικό υλικό και μεταδόθηκαν/ δημοσιεύτηκαν μηνύματα από
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.


Έγιναν εκπαιδεύσεις στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και στη χρήση
πυροσβεστικού εξοπλισμού.

Κατά το 2019 συνεχίστηκαν επόσης οι αεροψεκασμοί και οι επίγειοι ψεκασμοί κατά του
εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumetopoea wilkinsonii Tams). Κατά τη διενέργεια των
ψεκασμών χρησιμοποιήθηκαν τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν
ως κύριες δραστικές ουσίες το βακτήριο Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki (Bactoil) και
τον ακτινομύκητα Saccharopolyspora spinosa (Tracer).
Επέκταση των δασών / αναδάσωση
Εντός του 2019 δασώθηκαν 1.3 εκτάρια και αναδασώθηκαν άλλα 38.4 εκτάρια τα οποία
αφορούσαν Κρατικά Δάση που είτε είχαν καεί ή ήταν υποβαθμισμένα. Συνεχίστηκαν
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επίσης οι εργασίες αναδάσωσης και επαναφοράς του περιβάλλοντος στο Μεταλλείο
Αμιάντου που άρχισαν το 1995. Επίσης, εντός του έτους έγιναν εμπλουτιστικές φυτεύσεις
και αναπλήρωση αποτυχιών σε έκταση που είτε ήταν υποβαθμισμένη, είτε δεν είχε
ικανοποιητική αναγέννηση. Τέλος, μετά από παραχώρηση πιστώσεων στο Τμήμα Δασών
από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Δασών προχώρησε σε δάσωση
ιδιωτικής έκτασης 0.3 εκταρίων στο Μεταλλείο Αγροκηπιάς.

Προστασία της φύσης
Στα πλαίσια της διαφώτισης του κοινού για διατήρηση και προστασία της φύσης, το Τμήμα
διοργάνωσε γιορτές, διαλέξεις, συμμετείχε με λειτουργούς του σε ραδιοφωνικά και
τηλεοπτικά προγράμματα και εξέδωσε νέο διαφωτιστικό και ενημερωτικό υλικό. Επίσης,
αξιοποίησε την προσφορά εθελοντικής εργασίας για δενδροφύτευση με σκοπό την
επέκταση του πρασίνου.
Η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, Αθαλάσσας και Κάβο
Γκρέκο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία.
Εντός του 2019, το Τμήμα Δασών συμμετείχε σε τέσσερα προγράμματα LIFE+ και σε τρία
προγράμματα INTERREG.
Το Τμήμα Δασών διατηρεί τρείς Βοτανικούς Κήπους οι οποίοι βρίσκονται στον Αμίαντο στο
Τρόοδος (Α. Γ. Λεβέντης), στον Ακάμα (Λουτρά της Αφροδίτης) και στην Αθαλάσσα
(Δασοβοτανικός Κήπος Α΄ και Β΄). Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκαν οι εργασίες
συντήρησης,

εμπλουτισμού και επέκτασης των

Βοτανικών

Κήπων με συλλογή

πολλαπλασιαστικού υλικού για εγκατάσταση σε αυτούς.
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο συνεχίστηκαν οι εργασίες συντήρησης αιωνόβιων
δέντρων, τόσο εντός, όσο και εκτός των Κρατικών Δασών, καθώς και του εντοπισμού νέων
τέτοιων δέντρων με σκοπό την κήρυξή τους σε Μνημεία της Φύσης. Συνεχίστηκε επίσης η
συστηματική καταγραφή των ενδημικών φυτών καθώς επίσης και ο οργανωμένος
εντοπισμός και χαρτογράφηση της χλωρίδας με βασικό στόχο την προστασία της.
Συνεχίστηκε ακόμα η συλλογή δειγμάτων φυτών για τη συμπλήρωση του φυτολογίου
(HERBARIUM) του Τμήματος Δασών. To 2019 πραγματοποιήθηκε συλλογή και
αναγνώριση 100 νέων δειγμάτων, που αντιστοιχούν σε 80 είδη φυτών.
Εντός του έτους συνεχίστηκε η διαβούλευση και η υλοποίηση προπαρασκευαστικών
εργασιών του «Σχέδιου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣΑΑ) του Εθνικού Δασικού Πάρκου
(ΕΔΠ) Ακάμα» που τελεί υπό οριστικοποίηση, και στοχεύει στην επίτευξη των στόχων
προστασίας που έχουν τεθεί στα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών του δικτύου Natura
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2000 «Χερσόνησος Ακάμα», και στην εδραίωση ενός ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης
των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών
διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης, με τρόπο ώστε:


Να

εξασφαλίζεται

η

αποτελεσματική

προστασία

των

σημαντικών

περιβαλλοντικών και πολιτιστικών αξιών του ΕΔΠ,


Να αναδεικνύονται οι αξίες του και να αξιοποιούνται με τρόπο δημιουργίας
κοινωνικοοικονομικού οφέλους για την τοπική κοινωνία, αλλά και για το ευρύτερο
κοινό, χωρίς την οποιαδήποτε υποβάθμισή τους,



Να αποκτήσει το ΕΔΠ Ακάμα βιώσιμη οικονομική αυτοδυναμία, στον μέγιστο
δυνατό βαθμό, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή και μακρόχρονη παροχή όλων
των πιο πάνω ωφελειών, αναβαθμίζοντας διαρκώς την περιβαλλοντική και
πολιτισμική του αξία.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις και έργα, ώστε το Εθνικό Δασικό Πάρκο
Ακάμα να καταστεί, ένα σύγχρονο και λειτουργικό Πάρκο, προς όφελος του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής, της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, και της ευρύτερης
ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του τόπου. Οι δράσεις αυτές βρίσκονται
σε αρκετά ώριμο στάδιο μελέτης και σχεδιασμού, ενώ για κάποιες έχει ήδη αρχίσει.
Με στόχο τη συμβολή της Κύπρου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη
δενδροφύτευση, αλλά και τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης των πρωτοβουλιών
δενδροφύτευσης που αναλαμβάνονται από οργανωμένα σύνολα, το Τμήμα Δασών
παραχώρησε δωρεάν δεντρύλλια στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα».
Η Απόφαση αφορά την παροχή σε πρώτη φάση 70000 δενδρυλλίων από τα φυτώρια του
Τμήματος Δασών για τη φυτευτική περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020. Ο
αριθμός αυτός θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να ικανοποιεί τις
ανάγκες για τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύσσονται.

Δασική αναψυχή
Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής για τη δημιουργία και ανάπτυξη των Εθνικών Δασικών
Πάρκων συνεχίστηκε η παρακολούθηση της υλοποίησης έργων ανάπτυξης καθώς και
συντήρησης σε όλα τα Εθνικά Δασικά Πάρκα. Εντός του 2019, λειτούργησαν συνολικά 46
εκδρομικοί χώροι χωρητικότητας 23.476 ατόμων, καθώς και τρείς κατασκηνωτικοί χώροι
συνολικής δυναμικότητας 290 αντίσκηνων.
Συνεχίστηκαν οι διάφορες εργασίες για την ανάπτυξη ή και την επέκταση των εκδρομικών
και κατασκηνωτικών χώρων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους.
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Κατασκευάστηκαν

έργα

αναψυχής

που

περιλαμβάνουν

υποδομές

(προσπέλαση,

ύδρευση), χωματουργικές διαμορφώσεις, τραπεζοπάγκους, κιόσκια, εστίες παρασκευής
γεύματος, παιδικές χαρές, ξύλινες περιφράξεις, αποχωρητήρια, καλάθια απορριμμάτων,
σήμανση κλπ.
Εκτελέσθηκαν διάφορες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των μονοπατιών μελέτης της
φύσης και περιπάτου που κατασκευάστηκαν μέσα στα Κρατικά Δάση, για τα οποία
επιδείχθηκε τεράστιο ενδιαφέρον, τόσο από ντόπιους, όσο και από ξένους επισκέπτες.
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δύο νέων μονοπατιών στην κοιλάδα Ρούδια του
Δάσους Πάφου, μήκους 6 και 5.5 χιλιομέτρων, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για την
κατασκευή του μονοπατιού «Κακομάλλη» στην κοιλάδα Κακομάλλη, του Δάσους Λεμεσού.

Παραγωγή και διάθεση ξυλείας
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο συνεχίστηκε η εξαγωγή ξυλείας και η διάθεσή της για την
ικανοποίηση των αναγκών των μικρών τοπικών πριστηρίων. Εξήχθηκαν 2.441,673 κυβικά
μέτρα στρογγύλης ξυλείας από τα Κρατικά Δάση, η οποία χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή
οικοδομήσιμης ξυλείας, παραγωγή κιβωτίων κλπ. Από την ποσότητα αυτή, τα 6,822 κυβικά
μέτρα προήλθαν από καμένη ξυλεία. Από τα ιδιωτικά δάση και από άλλες περιοχές
εξήχθηκαν συνολικά 29,600 κυβικά μέτρα στρογγυλής ξυλείας.
Πέραν της πιο πάνω ποσότητας, από τα Κρατικά Δάση πωλήθηκαν ως καυσόξυλα ή για
παραγωγή καρβούνων 7.422,863 κυβικά μέτρα κλαδοξυλείας, ελαττωματικής και άλλης
ξυλείας. Από την ποσότητα αυτή, τα 3.278,800 κυβικά μέτρα προήλθαν από καμένη ξυλεία.
Από τα ιδιωτικά δάση και από άλλες ιδιωτικές εκτάσεις εξήχθηκαν 1.675,747 κυβικά μέτρα
κλαδοξυλείας, ελαττωματικής και άλλης ξυλείας, ενώ από χαλίτικες και άλλες περιοχές
άλλα 93,43 κυβικά μέτρα. Εκδόθηκαν επίσης 12 άδειες για λειτουργία ιδιωτικών
πριστηρίων που παράγουν πριστή ξυλεία.

Δασοκομία – Δασικά φυτώρια
Κατά το 2019 δόθηκε μεγάλη σημασία στη δασοκομική περιποίηση των φυτειών. Νεαρές
αναδασώσεις και δενδροστοιχίες έτυχαν δασοκομικής περιποίησης όπως αραιώσεις,
βοτανίσματα και πότισμα. Η παραγωγή στα δασικά φυτώρια του Τμήματος Δασών στην
Αθαλάσσα, Πλατάνια, Φασούρι, και Σταυρό της Ψώκας συνεχίστηκε και το 2019.
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Μηχανογράφηση
Κατά το 2019 ξεκίνησε η δημιουργία ενός νέου λογισμικού για τις ανάγκες των Ετήσιων
Αδειών Χρήσης Κρατικής Δασικής Γης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του
2020 και να τεθεί σε εφαρμογή το 2021. Συνεχίστηκε η διαχείριση τόσο της ιστοσελίδας του
Τμήματος όσο και του λογαριασμού στο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης “Facebook”, με
σκοπό την άμεση ενημέρωση του κοινού, την προβολή του Τμήματος και της συνεισφοράς
του, καθώς επίσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για διάφορα περιβαλλοντικά
θέματα και ειδικά στο θέμα των δασικών πυρκαγιών.

Δασική Μηχανική
Κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο συνεχίστηκε η συντήρηση, διαπλάτυνση καθώς και η
βελτίωση υφιστάμενων δρόμων. Το Τμήμα διατηρεί και συντηρεί δικό του τηλεπικοινωνιακό
σύστημα για αποτελεσματική δασική προστασία και διαχείριση. Κατά τη διάρκεια του
χρόνου έγιναν οι αναγκαίες εργασίες για τη συντήρηση και βελτίωση του συστήματος.
Μέσα στο 2019, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πιο κάτω νέων έργων:


Νέα αποθήκη φύλαξης σπόρου στο Δασικό Σταθμό Γιαλιάς,



Νέοι χώροι υγιεινής στα Γραφεία του Δασικού Σταθμού Σταυρού Ψώκας,



Νέο αναψυκτήριο στην τοποθεσία "Κόννοι" του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο
Γκρέκο.

Επίσης, εντός του έτους έγιναν εργασίες για επέκταση, βελτίωση και συντήρηση των
κτηρίων όπου στεγάζονται οι διάφοροι Δασικοί Σταθμοί, καθώς και άλλα υποστατικά του
Τμήματος ενώ παράλληλα έγιναν και εργασίες ενίσχυσης της ασφάλειας των αποθηκών
φύλαξης μηχανημάτων του Τμήματος, μετά από συστάσεις της Αστυνομίας Κύπρου για
αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρρήξεων και κλοπών.

Δασική εκπαίδευση, έρευνα και διαφώτιση
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν τόσο από το Δασικό Κολέγιο όσο και από τον Πυρήνα
Μάθησης του Τμήματος Δασών αριθμός εκπαιδεύσεων και προγραμμάτων συναφή με τα
δάση, το δασικό τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η δασική έρευνα συνεχίστηκε πάνω στα ίδια θέματα όπως και στο παρελθόν. Συνοπτικά,
δόθηκε

έμφαση

στην

παρακολούθηση

των

δασών

και

των

περιβαλλοντικών

αλληλεπιδράσεων, στην παραγωγή γενετικά βελτιωμένου σπόρου τραχείας πεύκης, στη
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συντήρηση και βελτίωση των δασοβοτανικών κήπων και της τράπεζας κλώνων, στην
προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, στην προστασία των δασών από
ασθένειες και έντομα, κ.α.
Στα πλαίσια της διαφώτισης για διατήρηση και προστασία της φύσης, το Τμήμα Δασών
διοργάνωσε εντός του 2019 γιορτές και διαλέξεις, συμμετείχε με Λειτουργούς του σε
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και εξέδωσε νέο διαφωτιστικό και ενημερωτικό
υλικό. Η εκστρατεία διαφώτισης κυμάνθηκε στα ίδια πλαίσια όπως και κατά τα
προηγούμενα χρόνια. Οργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και έγιναν διαλέξεις σχετικές με
δασικά θέματα με έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και στην επέκταση του
πρασίνου.

Απασχόληση στον δασικό τομέα
Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής του Κράτους που εκφράζεται και
μέσω του Τμήματος Δασών, προσφέρθηκε απασχόληση σε περίοικους των δασών. Η
ολική απασχόληση που προσφέρθηκε άμεσα από το Τμήμα Δασών μέσω εργοδότησης σε
τακτικούς και έκτακτους εργάτες ανήλθε στις 197,960 ανθρωποημέρες. Πέραν της
απασχόλησης στο Τμήμα, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων απασχολήθηκε έμμεσα είτε
από ιδιώτες εργολάβους, οι οποίοι ήταν ανάδοχοι προσφορών του Τμήματος Δασών, είτε
ως αυτοεργοδοτούμενοι για την υλοτομία και μεταφορά ξυλείας στα διάφορα πριστήρια ή
σε άλλα έργα όπως κατασκευή και συντήρηση δρόμων, συντήρηση κτηρίων, δημιουργία
και συντήρηση δενδροστοιχιών, συντήρηση εκδρομικών χώρων κλπ.

Συνεργασία με άλλες χώρες
Στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης για τη συνεργασία της Κύπρου και του Λιβάνου
στον τομέα της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, το οποίο υπογράφτηκε το 2017, η
Κύπρος απέστειλε βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στο
Λίβανο τον Οκτώβριο του 2019 (14-18/10/2019), αποτελούμενη από οκτώ (8) άτομα
προσωπικό, καθώς και τα δύο (2) πυροσβεστικά αεροσκάφη που διαθέτει η Κύπρος.

Ευθυγράμμιση με την κοινοτική και διεθνή δασική πολιτική
Τα κυριότερα θέματα σχετικά με τα δάση και το δασικό τομέα που συζητήθηκαν στα
Θεσμικά Όργανα της ΕΕ κατά το 2019 ήταν τα ακόλουθα:

108



Ο Διεθνής Διάλογος για τα Δάση, οι δια-συνοδικές δραστηριότητες του Φόρουμ
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση – UNFF και η συμβολή του στην επίτευξη των
παγκόσμιων Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs)



Η εφαρμογή της απόφασης της Ειδικής Υπουργικής Διάσκεψης της Μαδρίτης, της
πρωτοβουλίας FOREST EUROPE, σχετικά με μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία
για

τα

Δάση

στην

Ευρώπη

και

τις

προοπτικές

επανέναρξης

των

διαπραγματεύσεων για μια τέτοια συμφωνία


Η εφαρμογή του Πολυετούς Σχεδίου Υλοποίησης της νέας Δασικής Στρατηγικής
της Ε.Ε.



Η Δασική Στρατηγική της ΕΕ μετά το 2020



Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την
προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» και τα σχετικά
συμπεράσματα του Συμβουλίου



Το Πρόγραμμα Δράσης FLEGT (Εθελοντικές Εταιρικές Συμφωνίες)



Η προετοιμασία της ΕΕ ενόψει της Κοινής Συνόδου της Ευρωπαϊκής Δασικής
Επιτροπής της ΦΑΟ και της Επιτροπής για τα Δάση και τη Δασική Βιομηχανία της
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE-COFFI)
(Γενεύη, 4-7/11/2019)



Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή των δασικών μέτρων που
περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου 2014 –
2020



Η αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη το 2019 και Ενέργειες σε
επίπεδο ΕΕ αναφορικά με την πρόληψή τους



Οι εθνικές πολιτικές για δραστηριότητες στα πλαίσια του LULUCF



Η Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Συνεχίστηκε η εφαρμογή του περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων
Ξυλείας Νόμος του 2013. Εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Αρ.
995/2010, 607/2012 και 363/2012. Κατά το 2019 ανανεώθηκαν 193 και εκδόθηκαν άλλες
30 νέες Άδειες Εμπορίας Καυσόξυλων. Επίσης, ανανεώθηκαν 55 και εκδόθηκαν άλλες 2
νέες Άδειες Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας.
Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 47 έλεγχοι σε εμπόρους ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, ενώ
άλλοι 152 έλεγχοι έγιναν σε εμπόρους καυσόξυλων. Επίσης, για τη παράνομη κατοχή και
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μεταφορά καυσόξυλων εντός του υπό αναφορά έτους πραγματοποιήθηκαν 25 έλεγχοι σε
υποστατικά καθώς και 30 έλεγχοι σε οχήματα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 8
έλεγχοι σε διαφημίσεις που αφορούσαν πώληση ξυλείας, προϊόντων ξυλείας και
καυσόξυλων.
Σύστημα Αδειών FLEGT
Το Τμήμα Δασών ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου 2016, την εφαρμογή του περί εφαρμογής
του εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας και Προϊόντων
Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμου του 2010 και των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με Αρ. 2173/2005 και 1024/2008. Η εφαρμογή του Νόμου περιλαμβάνει ελέγχους,
αποδοχή ή απόρριψη αδειών FLEGT, καθώς και φυσικούς ελέγχους σε εμπορεύματα στα
σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Το 2019, ελέγχθηκαν 129 άδειες FLEGT που αφορούσαν αντίστοιχες εισαγωγές ξυλείας
και προϊόντων ξυλείας από την Ινδονησία.
Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/29 σχετικά με τα Προστατευτικά μέτρα κατά της
εισαγωγής και διακίνησης επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/29 που αφορά θέματα φυτοϋγείας, διεξήχθησαν
και μέσα στο 2019 συστηματικοί έλεγχοι σε συγκεκριμένες επιφάνειες παρατήρησης για να
διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι του φλοιοφάγου εντόμου της πεύκης, Ips sexdentatus, για το
οποίο η Κύπρος έχει αναγνωριστεί ως προστατευόμενη ζώνη καθώς και του μύκητα
Seiridium cardinale που προκαλεί την ασθένεια του έλκους του κυπαρισσιού και για τον
οποίο η Κύπρος καταβάλλει προσπάθειες για να αναγνωριστεί ως προστατευόμενη ζώνη.
Κατά το 2019, δεν έχουν εντοπιστεί προσβεβλημένα φυτά/ ξενιστές τόσο για το έντομο Ips
sexdentatus, όσο και για το μύκητα Seiridium cardinale.
Στα πλαίσια των αποφάσεων της ΕΕ, 2003/127/EC, 2004/426/EC και 2006/464/ΕC η
Κύπρος διεξήγαγε ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία ή όχι των οργανισμών
καραντίνας. Από τις επισκοπήσεις εντός του 2019 δεν εντοπίστηκε κανένας επιβλαβής
οργανισμός.
Εφαρμογή της Οδηγίας 1999/105 σχετικά με την Παραγωγή, Εμπορία και Έλεγχο του
Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Σύμφωνα με τους "Περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Κανονισμούς του 2003" έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι στα διάφορα φυτώρια που είναι
εγγεγραμμένα στους εθνικούς καταλόγους, χωρίς να παρουσιάζονται οποιαδήποτε
προβλήματα.
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Επίσης, το Τμήμα Δασών ανάρτησε εντός του 2019 στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όλα τα στοιχεία που αφορούν τον «Εθνικό Κατάλογο Βασικού Υλικού» για όλα
τα δασικά είδη της Κύπρου που εμπίπτουν στην οδηγία 1999/105, με βάση τις οδηγίες
«FOREMATIS» που απεστάλησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Εφαρμογή προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
To 2019 έγινε η δεύτερη Προκήρυξη του Καθεστώτος 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση
εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
και του Καθεστώτος 8.5: «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την
περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων». Άρχισε επίσης, για όλα τα
Καθεστώτα του δασικού Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020 η καταβολή οικονομικών ενισχύσεων
για τα έργα της 1ης Προκήρυξης που έχουν ολοκληρωθεί.
Εθνικό Πρόγραμμα για την Παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών
Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Διεθνές πρόγραμμα ICP-Forests και Πανευρωπαϊκό
Πρόγραμμα FutMon-Life+)
Στα πλαίσια του προγράμματος "ICP Forests", συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων, οι
μετρήσεις, οι εκτιμήσεις και γενικά η παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών
Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, το οποίο καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση με
την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις δασικές πυρκαγιές.
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η αρχή που προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον
στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του
Τμήματος Περιβάλλοντος είναι αφενός συμβουλευτικός και αφορά στη διαμόρφωση της
πολιτικής της Κυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος και αφετέρου εκτελεστικός, αφού
εφαρμόζει τις πλείστες νομοθεσίες που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την αποτελεσματική
διαχείριση του και την ενδυνάμωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών προς όφελος της
σημερινής κοινωνίας και των μελλοντικών γεννιών. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο
της ρύπανσης, την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των αποβλήτων.
Το Τμήμα έχει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο για την εφαρμογή νομοθεσιών και πολιτικών για
την εφαρμογή των οποίων απαιτείται η συνεργασία με άλλα Υπουργεία και Τμήματα της
Κυβέρνησης. Ο ρόλος του Τμήματος δεν περιορίζεται στις δραστηριότητες του στο εθνικό
επίπεδο αλλά επεκτείνεται και στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Έχει την ευθύνη
παρακολούθησης και μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, των ευρωπαϊκών νομοθεσιών και
πολιτικών και είναι Εθνικό Σημείο Επαφής σε αριθμό διακυβερνητικών και διεθνών Οργανισμών, Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων.

Έλεγχος της ρύπανσης
Αδειοδότηση
Κατά το έτος 2019 υποβλήθηκαν 37 αιτήσεις και εκδόθηκαν 16 Άδειες Διαχείρισης
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Αποβλήτων. Τα έσοδα από τα τέλη αδειοδότησης κατά το 2019 ανέρχονται στις 347,450
ευρώ. Για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρησης υποβλήθηκαν 315 αιτήσεις και
χορηγήθηκαν 310 Πιστοποιητικά. Στα πλαίσια των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών
Νόμων

2002-2013,

χορηγούνται

Άδειες

Απόρριψης

Αποβλήτων.

Κατά

το

2019,

υποβλήθηκαν 41 αιτήσεις και χορηγήθηκαν συνολικά 6 Άδειες Απόρριψης Αποβλήτων σε
βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες εγκαταστάσεις.
Επιθεωρήσεις / Έλεγχοι
Διεξήχθησαν συνολικά 1323 επιθεωρήσεις εκ των οποίων οι 530 για εξέταση παραπόνων και
καταγγελιών, ανά το παγκύπριο. Οι επιθεωρήσεις κάλυψαν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων:


Έλεγχο των όρων Αδειών Απόρριψης Αποβλήτων, Αδειών Βιομηχανικών Εκπομπών
και Αδειών Διαχείρισης Αποβλήτων σε βιομηχανίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και
μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.



Συλλέκτες/Μεταφορείς αποβλήτων.



Κατόχους ψυκτικού εξοπλισμού.



Κατόχους/παραγωγούς αποβλήτων.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις των Νομοθεσιών, λήφθηκαν τα κατάλληλα
μέτρα, όπως επιστολές συμμόρφωσης, επίδοση εξώδικης ρύθμισης και ετοιμασία εκθέσεων
στον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη ποινικών μέτρων. Συγκεκριμένα, επιδόθηκαν 91 εξώδικες
ρυθμίσεις οι οποίες ανέρχονται σε χρηματικό ποσό 161 600 ευρώ. Τα έσοδα από τις
εισπράξεις των εξώδικων ρυθμίσεων που εκδόθηκαν το 2019 ανέρχονται στις 131 050 ευρώ.
Νιτρορύπανση
Το Τμήμα Περιβάλλοντος συνέχισε την παρακολούθηση της εφαρμογής της Οδηγίας για τη
Νιτρορύπανση

Γεωργικής

Προέλευσης

πραγματοποιώντας

αρκετούς

ελέγχους

σε

κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ευπρόσβλητων περιοχών
Νιτρορύπανσης. Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης καθώς
και του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Διαχείριση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη
Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (2006/7/ΕΚ). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της τελευταίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018, η Κύπρος
είναι 100% συμμορφωμένη και έχει εξαιρετικής ποιότητας νερά κολύμβησης. Για την
κολυμβητική περίοδο του 2019, η οποία είχε διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου,
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έτυχαν παρακολούθησης 112 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της
ελεύθερης Κύπρου.
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων και Χρήση Λάσπης στη Γεωργία
Στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, το Τμήμα Περιβάλλοντος προέβηκε σε
δειγματοληψίες των επεξεργασμένων λυμάτων για έλεγχο της ποιότητας των απορρίψεων
από σταθμούς επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Ετοίμασε επίσης την Έκθεση της Κύπρου
στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ για τη Χρησιμοποίηση της Λάσπης από
Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη Γεωργία για τα έτη 2016, 2017 και 2018, η
οποία υποβλήθηκε στην ΕΕ στις 30.9.2019.
Ευρωπαϊκό Κεντρικό Μητρώο Καταχώρησης (EU Registry)
Στο πλαίσιο ενοποίησης και εξορθολογισμού των διαφόρων Εκθέσεων που υποβάλλονται εκ
μέρους των ΚΜ προς την Ε.Ε. και αφορούν θέματα ελέγχου των βιομηχανικών εκπομπών,
δημιουργήθηκε κατά το έτος 2019 μια κεντρική βάση δεδομένων και υποβλήθηκαν, μέσω του
EU Registry, δύο Εκθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας IED, όπου δηλώθηκαν για κάθε
εγκατάσταση τα στοιχεία λειτουργίας, αδειοδότησης και επιθεώρησης για τα έτη 2017 και
2018.
Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων
Στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 166/2006/ΕΚ, καταχωρήθηκαν τα
περιβαλλοντικά στοιχεία αναφορικά με τις εκλύσεις ρυπογόνων ουσιών στον αέρα, τα νερά
και το έδαφος από συγκεκριμένες βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες, καθώς και τις
εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων μεταφορές αποβλήτων που αφορούσαν το έτος 2017
και υποβλήθηκαν υπό μορφή ετήσιας Έκθεσης στην Ε.Ε. Τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται
στη διάθεση του κοινού για κάθε έτος και εγκατάσταση, μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.prtr.dli.mlsi.gov.cy.
Διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας
Στο πλαίσιο εφαρμογής της πιο πάνω νομοθεσίας, ετοιμάστηκαν τρεις Κανονισμοί σχετικά με
τα θέματα των Επιθεωρήσεων, Χρηματικής Εγγύησης και Βέλτιστης Χρήσης Κυανίου που
απορρέουν από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2006, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη
Βουλή και αναμένεται η ψήφιση τους.
Διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει την Σύμβαση της Βασιλείας και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό

1013/2006/ΕΚ

για

έλεγχο

μεταφορών

αποβλήτων

(εσωτερικές

και

διασυνοριακές). Κατά το 2016 έχουν εξαχθεί σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό 5151,64
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τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων. Πέραν των 150.000 τόνων μη επικινδύνων αποβλήτων
(μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, κ.λπ.) εξάγονται ετήσια, κυρίως προς τρίτες χώρες.
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
Το 2019 εγκαταστήθηκε νέο λογισμικό ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων), το οποίο
χρησιμοποιείται για τήρηση δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων σύμφωνα με το
Άρθρο 35 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2008/98/EC. Το ΗΜΑ διαχειρίζεται την ηλεκτρονική
εγγραφή

των

Φορέων

Εκμετάλλευσης

(Εγκαταστάσεις

επεξεργασίας,

παραγωγής

αποθήκευσης, εξαγωγής αποβλήτων και Συλλέκτες/Μεταφορείς) και υποστηρίζει την
καταχώριση των δραστηριοτήτων τους σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που
παράγουν και διαχειρίζονται, καθώς και των αδειών που αφορούν στη δραστηριότητά τους.

Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και οριζόντια θέματα
Νέα νομοθεσία για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του
2018 [Ν.127(Ι)/2018] που τέθηκε σε ισχύ στις 31/7/2018, στοχεύει να ελαφρύνει το διοικητικό
φόρτο και να διευκολύνει την αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων μεγάλων έργων. Για τη
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου εκδόθηκαν κατευθυντήριοι οδηγοί.
Μητρώο Μελετητών
Tον Ιανουάριο 2019 κατατέθηκε νομοσχέδιο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ώστε
να τεθεί σε εφαρμογή ένα πλαίσιο για το μητρώο μελετητών που εκπονούν ΜΕΕΠ, το οποίο
εκκρεμεί. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών της οδηγίας 2014/52/ΕΕ,
συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα μιας
ευρύτερης διαβούλευσης που έγινε με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Πλατφόρμα ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού
Τον Σεπτέμβριο 2019 τέθηκε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης και
συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
έργα. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο την πληροφόρηση του κοινού για τα έργα που αξιολογεί η
Περιβαλλοντική Αρχή, τις Γνωμοδοτήσεις / Αιτιολογημένες Διαπιστώσεις της Περιβαλλοντικής
Αρχής καθώς και τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.
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Εφαρμογή νομοθεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον
Στα πλαίσια των νομοθεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
ορισμένα σχέδια, προγράμματα και έργα, κατά το 2019 καταχωρήθηκαν 226 περιβαλλοντικές
μελέτες για έργα (92 ΜΕΕΠ, 134 Εκθέσεις Πληροφοριών), ενώ καταχωρήθηκαν 9
Στρατηγικές

Μελέτες

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για

σχέδια και

προγράμματα.

Αντίστοιχα, εκδόθηκαν 100 περίπου Πιστοποιητικά Συμβατότητας.
Οριακές τιμές για ρύπους στο έδαφος από πετρελαιοειδή
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εκπονεί μελέτη με την παροχή υπηρεσιών, για να θέσει τις οριακές
τιμές εδάφους στις αιτήσεις των εταιρειών πετρελαιοειδών που αιτούνται μετακίνησης από
την περιοχή της Λάρνακας. Το θέμα είναι προτεραιότητας, για τη μετακίνηση των εταιρειών
πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στο Βασιλικό. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα
προχωρήσει η αποξήλωση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και μετέπειτα η διαδικασία
απορρύπανσης των εδαφών του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας.
Στρατηγική Χαρτογράφηση θορύβου
Το Τμήμα ολοκλήρωσε τον τρίτο γύρο στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου για το
πολεοδομικό συγκρότημα Πάφου. Θα εκδοθούν Διατάγματα για τους Στρατηγικούς Χάρτες
Θορύβου, Σχέδια Δράσης και Οδικούς Άξονες. Η εθνική νομοθεσία για εναρμόνιση της
οδηγίας (ΕΕ) 2015/996 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του θορύβου
(CNOSSOS), τέθηκε σε ισχύ στις 31/7/2019. Για την κατανόηση της μεθοδολογίας
CNOSSOS εκδόθηκε οδηγός και πραγματοποιήθηκε εργαστήρι, τον Δεκέμβριο 2019.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών για την περίοδο 2018-2028, η οποία
εκπονήθηκε με βάση τις διατάξεις του Πρωτόκολλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Παράκτιων Ζωνών. Στα πλαίσια της Στρατηγικής, προτάθηκε συγκεκριμένη δομή
διακυβέρνησης, η οποία θα αξιολογηθεί από την Ομάδα Ειδικών, μετά από απόφαση του
Υπουργικού Συμβούλιου, στις 18/9/2019. Η όλη εργασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Μάρτιο 2020 ώστε να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μεσογειακή Ημέρα Ακτής
Η Κύπρος φιλοξένησε εκ μέρους των Μεσογειακών Χωρών τη φετινή εκστρατεία για τον
εορτασμό της Μεσογειακής Ημέρας Ακτής, (25.09.19), η οποία έγινε σε συνεργασία με το
Κέντρο Περιφερειακής Δραστηριότητας (PAP/RAC) των Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Το θέμα
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ήταν «Ας είμαστε Στρατηγικοί» (Let’s be Strategic), προβάλλοντας τις Εθνικές Στρατηγικές
της Κύπρου, της Κροατίας και του Λιβάνου, καθώς και τα διασυνοριακά προγράμματα μεταξύ
Κύπρου-Ισραήλ και Αλβανίας-Ιταλίας. Η εκδήλωση ανέδειξε τα περιβαλλοντικά ζητήματα
επηρεασμού της ακτής και την αλληλεπίδρασή με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Σύμβαση του Άρχους και Σύμβαση ESPOO
Το Τμήμα Περιβάλλοντος εφαρμόζει τις βασικές πρόνοιες του περί της Πρόσβασης του
Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004 (Σύμβαση
Άρχους) και τους περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικούς) Νόμους του 1999 και
2016 (Σύμβαση ESPOO).

Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητα
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Μέχρι το τέλος του 2019, έχουν κηρυχθεί 34 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε Ειδικές
Ζώνες Διατήρησης.

Για τέσσερις από αυτές (Κοιλάδα Διαρίζου, Ξερός Ποταμός, Βουνί

Παναγίας και Λίμνη Ορόκληνης) έχουν εκδοθεί και σχετικά Διατάγματα Προστασίας και
Διαχείρισης (Νόμος Αρ.153(Ι)/2003), όπου τίθενται μέτρα και δράσεις προστασίας για τους
οικότοπους και τα είδη και τα ενδιαιτήματα τους. Το Τμήμα έχει εφαρμόσει δράσεις εντός
των περιοχών του Δικτύου, όπως έργα διατήρησης και αποκατάστασης φυσικών οικοτόπων
και ειδών, καθαρισμού από απόβλητα και σκουπίδια, βελτίωση προσβάσεων για
εξυπηρέτηση του κοινού, οριοθέτηση προστατευόμενων σημαντικών/ σπάνιων εκτάσεων
οικοτόπων και ειδών, δράσεις για αποτροπή χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων σε
προστατευόμενες περιοχές, μέτρα ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο και μέτρα μείωσης
επιπτώσεων από φωτισμό.
Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη
Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη (ΧΞΕ) είναι είδη που, εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων,
μεταφέρονται εκτός του φυσικού τους εύρους εξάπλωσης, εγκαθίστανται, αναπαράγονται και
εξαπλώνονται στη νέα περιοχή, με αρνητικές επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα, οικονομία και
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ανθρώπινη υγεία. Η Κύπρος εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1143/2014 για πρόληψη
και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των ΧΞΕ. Μέχρι σήμερα έχει διενεργηθεί
ανάλυση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης 66 ΧΞΕ ενωσιακού
ενδιαφέροντος και ετοιμάστηκαν διαχειριστικά σχέδια και χάρτες γεωγραφικής κατανομής για
τρία είδη που είναι ευρέως εξαπλωμένα (Trachemys scripta, Procambarus clarkii,
Pennisetum setaceum). Εντός του 2019 ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε ο περί της Πρόληψης
και Διαχείρισης της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Νόμος (Ν.
120(I)/2019).
Βιολογική Ποικιλομορφία
Tο Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στην ετοιμασία του προσχεδίου της Στρατηγικής και
Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο που συντάχθηκε με βάση τη μελέτη για
τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο (2012) και την επικαιροποίησή της (2018).
Η ετοιμασία του προσχεδίου ολοκληρώθηκε εντός του 2019 και ακολούθησε δημόσια
διαβούλευση. Το προσχέδιο της Στρατηγικής αποτελείται από 13 στόχους, έχει διάρκεια 10
χρόνια (2020-2030) και περιλαμβάνει μέτρα που συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιμέρους
στόχων της Στρατηγικής, το ενδεικτικό κόστος υλοποίησης του κάθε μέτρου, καθώς επίσης
και τους δείκτες παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής της. Η Στρατηγική και το Σχέδιο
Δράσης αναμένεται να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο εντός του 2020.
Εμπόριο Άγριων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκε ο συστηματικός έλεγχος των ειδών χλωρίδας και
πανίδας που εισάγονταν ή εξάγονταν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια αυτά το
Τμήμα έλεγξε δεκάδες αιτήσεις για εισαγωγή ειδών, σε σχέση με τις πρόνοιες της Σύμβασης
CITES.
Καταπολέμηση της Απερήμωσης
Η απερήμωση επηρεάζει πολλές χώρες του πλανήτη ανάμεσά τους και την Κύπρο. Το
Τμήμα Περιβάλλοντος (αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης), έχει επικαιροποιήσει
την μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβανομένων των παραγόντων που
συμβάλλουν στο φαινόμενο, των χαρτών, μέτρων και δράσεων και δεικτών. Το
επικαιροποιημένο Σχέδιο θα αποσταλεί στην Βουλή εντός του 2020.
Πρόγραμμα για την Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας
Μέσα από το πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης των Αλυκών Λάρνακας υλοποιούνται
δράσεις και μέτρα για την διαχείριση, προστασία και ευαισθητοποίηση του κοινού για το

118

υγροτοπικό οικοσύστημα (σύμπλεγμα Αλυκών). Τα μέτρα και δράσεις περιλαμβάνουν
αποκατάσταση των οικοτόπων, φυτεύσεις του ενδημικού είδους Limonium mucronulatum, το
οποίο φύεται μόνο στις Αλυκές Λάρνακας, απομάκρυνση ξενικών ειδών, παρακολούθηση
του υδατικού ισοζυγίου, συντήρηση και καθαρισμός του κυκλικού μονοπατιού, απομάκρυνση
σκουπιδιών,

δημιουργία

και

τοποθέτηση

ενημερωτικών

πινακίδων

ερμηνείας

του

περιβάλλοντος κ.λπ. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Σχεδίου προτείνεται η
υλοποίηση Περιβαλλοντικού Κέντρου, για το οποίο έχει γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.
Έργα από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα
Το Έργο Διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα»,
προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος
Ανάπτυξη» (2014-2020) για συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Μαζί
με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και
Πανίδας, υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών και
οικοτόπων και ανάδειξη της περιοχής. Μέχρι το τέλος του 2019 ολοκληρώθηκαν 7 δράσεις
αξίας περίπου 400.000 ευρώ που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής από πυρκαγιές
και τη διαχείριση ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα.

Πρόγραμμα LIFE
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής, έχει την ευθύνη για ενημέρωση και
στήριξη των πιθανών ενδιαφερόμενων για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα – LIFE. Το τρέχον
έργο οικοδόμησης δυναμικού / ανάπτυξης ικανοτήτων LIFE Cyclamen, έχει ως στόχο την
ενδυνάμωση του θεσμού όσο και του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Σε αυτό το πλαίσιο

υλοποιήθηκαν δράσεις εκπαίδευσης προσωπικού και ενδιαφερόμενων ομάδων ιδιωτικού
τομέα, δράσεις δικτύωσης, υποστήριξης υποβολής προτάσεων καθώς και διαχείρισης
τρεχόντων έργων,

έτσι ώστε να αυξηθεί

το επίπεδο επιτυχών προτάσεων για

χρηματοδότηση. Το 2019 η Κύπρος κέρδισε το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο έργο που
υποβλήθηκε από τη χώρα μας κατά τη διάρκεια των 27 ετών του Προγράμματος LIFE. Ένα
Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP για τη Φύση με 15 σημαντικούς φορείς δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.
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Κλίμα και υδρογονάνθρακες
Εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για την ενέργεια και το κλίμα
Κατά το 2019 ετοιμάστηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο
2021-2030, μέσα από την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την
Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το
Νοέμβριο 2017. Το εν λόγω Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων, έχει την ευθύνη
για την παρακολούθηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών
στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα. Το εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές και μέτρα
που αφορούν διάφορους τομείς, προς επίτευξη των ακόλουθων, μεταξύ άλλων, στόχων:
(α)

Μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά 40% μέχρι το 2030 σε

σχέση με το 2005. Ο στόχος που καθορίστηκε για την Κύπρο είναι 24% μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2005. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με
πρόσφατη απογραφή των εκπομπών της Κύπρου, ο τομέας των μεταφορών συνεισφέρει
49%, της ενέργειας (εκτός ΣΕΔΕ) 17%, των αποβλήτων 14%, της γεωργίας 12% και της
βιομηχανίας 8%.
(β)

Διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη τελική

κατανάλωση ενέργειας συνολικά κατά 32% στην ΕΕ μέχρι το 2030.
(γ)

Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης κατά 32,5% σε επίπεδο ΕΕ μέχρι το 2030.

Με επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων, εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί μείωση
της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% σε σχέση με το 2005. Η διείσδυση των
ΑΠΕ σε αυτή την περίπτωση είναι της τάξης του 23%, ενώ επιτυγχάνεται ο υποχρεωτικός
στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση και η ενδεικτική συνεισφορά στο
στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (17% και 13% αντίστοιχα σε σχέση με την
αντίστοιχη πρόβλεψη της Ε. Επιτροπής για την Κύπρο το 2007).
Έκθεση της Κύπρου για τις απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Σύμφωνα με την εθνική έκθεση της Κύπρου για τις απογραφές εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, η οποία υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή τον Μάιο 2019, στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου του 2017 μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το 2016, ενώ σε σχέση με το 1990
αυξήθηκαν κατά 56%. Οι εκπομπές του 2017 σε σχέση με το 2005 (έτος αναφοράς για
εθνικούς στόχους) μειώθηκαν κατά 6.0%. Σημειώνεται ότι η απογραφή των εκπομπών γίνεται
στη βάση σχετικού Κανονισμού της ΕΕ και αφορά 2 έτη πριν το τρέχον έτος απογραφής.
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Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με την
θέσπιση Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της
Κοινότητας. Στα πλαίσια της Δημοπράτησης Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του
Θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκαν 146 δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου με καθαρά έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία €25,8 εκ.
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Όσον αφορά τα θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως
φορέας παρακολούθησης της υλοποίησης των μέτρων προσαρμογής της Εθνικής
Στρατηγικής και του σχετικού Σχεδίου Δράσης βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους με σκοπό
(α) την επικαιροποίηση της Στρατηγικής, (β) την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης
της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης και (γ) την ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς το
Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την υλοποίηση των Μέτρων Προσαρμογής της Στρατηγικής
και του Σχεδίου Δράσης Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Η εν λόγω έκθεση
υποβλήθηκε και παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος τον Ιανουάριο 2020.
Offshore Protocol – Πρωτόκολλο για εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων
Στα πλαίσια του Περί της Σύμβασης για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη
Ρύπανση και Περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικού) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001
(Ν.20(ΙΙΙ)/2001) και συγκεκριμένα του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου
Θαλάσσης από τη Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και την Εκμετάλλευση της
Υφαλοκρηπίδας και του Θαλάσσιου Βυθού και του Υπεδάφους της (Offshore Protocol), κατά
το έτος 2019 εκδόθηκαν τρείς άδειες για περιβαλλοντική έρευνα υποβάθρου (επιστημονική
έρευνα και δειγματοληψία) με σκοπό τη συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων στα πλαίσια
μελλοντικών διερευνητικών γεωτρήσεων.

Διαχείριση αποβλήτων – Κυκλική οικονομία
Ευρωπαϊκές Εξελίξεις: Παρακολούθηση και εφαρμογή πακέτου Κυκλικής Οικονομίας
Στα πλαίσια του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία, τον
Ιούλιο του 2018 τέθηκε σε ισχύ το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων μέσω των τροποποιητικών Οδηγιών για το απόβλητα (2018/851/ΕΕ), για τις
121

συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών (2018/852/ΕΕ), για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων (2018/850/ΕΕ) και για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, τις ηλεκτρικές
στήλες και συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και τα
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2018/849/ΕΕ). Επίσης, ξεκίνησε η
υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη μείωση της
κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Κανονισμοί
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Το 2019 το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε μετά από εντατικές διαβουλεύσεις μαζί με
τους εμπλεκομένους την ετοιμασία προσχέδιου κανονισμών για τη διαχείριση των δημοτικών
αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Το προσχέδιο των κανονισμών στάληκε
στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο με στόχο την ψήφιση του μέχρι το τέλος του
2020.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Πράσινα
Σημεία
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Παγκύπρια 23 Πράσινα Σημεία και μια κινητή μονάδα σε κάθε
Επαρχία. Στα πλαίσια του σχεδιασμού για επέκταση του υφιστάμενου Δικτύου των Πράσινων
Σημείων, το Τμήμα Περιβάλλοντος αξιολόγησε το ενδιαφέρον των Τοπικών Αρχών και μετά
από σχετική μελέτη υπέβαλε την τελική εισήγηση προς το ΥΓΑΑΠ.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων συσκευασιών
Στα πλαίσια εφαρμογής του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, η
συνολική ανακύκλωση ανέρχεται στο 64,6% και η συνολική ανάκτηση αποβλήτων
συσκευασιών στο 67,6% για το έτος 2016. Ειδικότερα για το κάθε ρεύμα συσκευασίας, τα
ποσοστά ανακύκλωσης στην Κύπρο ήταν 39% για το γυαλί, 62% για το πλαστικό, 99% για
το χαρτί/χαρτόνι, 84% μέταλλο και 10% για το ξύλο.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση

που υποβλήθηκε στο Τμήμα από το Σύστημα «WEEE

Cyprus Ltd», το 2018 και συλλέχτηκαν 2797 τόνοι ΑΗΗΕ. Οι ποσότητες αυτές
αντιπροσωπεύουν ποσοστό που ανέρχεται στο 25% του μέσου όρου των ποσοτήτων που
διατίθενται στην αγορά την τελευταία τριετία σε σχέση με το στόχο του 45% που έχει τεθεί
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στη νομοθεσία για το 2016.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες)
Με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/66/ΕΕ) δημιουργήθηκε το Συλλογικό Σύστημα
Διαχείρισης Μπαταριών (ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ) το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2009.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2019, το 2018 τοποθετήθηκαν στην αγορά
από τους «υπόχρεους παραγωγούς» μέλη τους, 202 τόνοι φορητών μπαταριών και
συλλέχτηκαν χωριστά στους 4533 ειδικούς κάδους 77,34 τόνοι αποβλήτων φορητών
μπαταριών. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό της χωριστής συλλογής των
διατιθέμενων στην αγορά μπαταριών 36%, σε σχέση με το στόχο του 45% που έχει τεθεί για
το 2016 και μετά. Όσον αφορά τις μπαταρίες οχημάτων, από το 2002 υπάρχει οργανωμένο
δίκτυο χωριστής συλλογής και αποστολής τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
διαχείρισης στο εξωτερικό. Υπολογίζεται ότι πέραν του 90% των μπαταριών οχημάτων
συλλέγονται.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων ελαστικών
Σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων
Ελαστικών) Κανονισμούς του 2011 (Κ.Δ.Π.61/2011) για την ευθύνη του παραγωγού για τα
ελαστικά, λειτουργούν δύο Συλλογικά Συστήματα RTM Τyres Recycling Ltd, και E4C Ltd.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2019, κατά το έτος 2018 συλλέχθηκαν και
έτυχαν διαχείρισης συνολικά 8717 τόνοι αποβλήτων ελαστικών.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Κανονισμός
Χαρτιού Μη Συσκευασίας
Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017,
έχουν στόχο τη θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας,
μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Προς το σκοπό
αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2019, εντός του 2018 οι παραγωγοί
χαρτιού σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ προχώρησαν με την ετοιμασία πρότασης για
αδειοδότηση συλλογικού συστήματος η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Στα
πλαίσια της σωστής εφαρμογής των Κανονισμών γίνεται σχετική διαβούλευση με όλους
τους εμπλεκόμενους με στόχο την ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης των αποβλήτων
χαρτιού μη συσκευασίας από το συλλογικό σύστημα της GREEN DOT.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
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αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης
Το Νοέμβριο του 2019 στάλθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα για νομοτεχνικό έλεγχο προσχέδιο
Κανονισμών για την διαχείριση αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης.
Οι εν λόγω Κανονισμοί ρυθμίζουν θέματα διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων
ανθρώπινης χρήσης που προκύπτουν από οικιακή χρήση εφαρμόζοντας την «ευθύνη του
παραγωγού».
Αποδοτική χρήση των πόρων: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος υποστηρίζει, το έργο Graspinno, το οποίο χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Med Interreg 2014-2020. To GRASPINNO επικεντρώνεται στην πράσινη
καινοτομία.

Το

έργο

ολοκληρώθηκε

τον

Οκτώβριο

του

2019,

ενώ

επίσης

πραγματοποιήθηκαν για έκτη συνεχή χρονιά τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων (CY GPP AWARDS).
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
Το 2019 καταχωρήθηκαν έξι νέοι οργανισμοί στο μητρώο EMAS. Οι πέντε οργανισμοί είναι
στρατόπεδα της εθνικής φρουράς και το έκτο είναι ημικρατικό πανεπιστήμιο. Μέχρι τα τέλη
του 2019, ήταν καταχωρημένες στο μητρώο EMAS συνολικά 66 εταιρείες/οργανισμοί.
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα ( EU Ecolabel)
Το 2019 καταχωρήθηκαν έξι νέοι οργανισμοί στο μητρώο EMAS. Οι πέντε οργανισμοί είναι
στρατόπεδα της εθνικής φρουράς και το έκτο είναι ημικρατικό πανεπιστήμιο. Μέχρι τα τέλη
του 2019, είχαν καταχωρηθεί στο μητρώο EMAS συνολικά 66 εταιρείες/οργανισμοί.
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2019 - EWWR 2019
(16/11/2019 – 24/11/2019)
Κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων η Κύπρος συμμετείχε
με συνολικά 4

δράσεις. Τρεις

από τις δράσεις αυτές διοργανώθηκαν από το Τμήμα

Περιβάλλοντος:
(1) Διαγωνισμός στα σχολεία με το θέμα «Αλλάζω συνήθειες. Δίνω ζωή στα απορρίμματα
μου», με βράβευση που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2019.
(2) Εκστρατεία «Τέλος στα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης» σε καφετέριες, ξενοδοχεία και
καφεστιατόρια από τις 16/11/2019 έως τις 24/11/2019.
(3) CY Διαγωνισμός GPP AWARDS 2019. Ένας θεσμός βράβευσης οργανισμών και
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επιχειρήσεων (δημοσίου, ημιδημοσίου και ιδιωτικού τομέα) για αγορές και προμήθειες
πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
η τελετή βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2019.
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