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Εισαγωγή
Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται περιληπτικά οι κύριες δραστηριότητες του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και των Τμημάτων που
υπάγονται σε αυτό, κατά το έτος 2020.
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.
Όραμα του Υπουργείου είναι μια αειφόρος και πράσινη Κύπρος, μέσα από την ενσωμάτωση
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και την αλιεία, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη σωστή 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:
- Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
- Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση
της οικονομίας.
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και τη
δημόσια υγεία.
- Εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων.
- Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών
προκλήσεων.
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ) παρέχει στήριξη στον Υπουργό για τη χάραξη πολιτικής στους
τομείς της αρμοδιότητας του ΥΓΑΑΠ και προωθεί την υλοποίηση 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 για
νέα θέματα πολιτικής, 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 κ.α.

Α. Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη
Το ΥΓΑΑΠ επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και συντονισμό πολιτικών που στοχεύουν στον
εκσυγχρονισμό του τομέα και τη βελτίωση της 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.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κεντρική Διοίκηση) 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.
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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 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου.
Στα πλαίσια του Προγράμματος (2014-2020) έχουν διατεθεί ως δημόσια δαπάνη €243,3 εκ..
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα 53% της
συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπο ποσό διατέθηκε από την Κυπριακή
Δημοκρατίας ως Εθνική Συμμετοχή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον μεταβατικό Κανονισμό
που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2020, η εφαρμογή του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης θα επεκταθεί για άλλα δύο χρόνια λαμβάνοντας πρόσθετους
κοινοτικούς πόρους συνολικού ύψους € 64,2 εκ.
Εντός του 2020 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους €42,7 ενώ συνολικά οι μέχρι
στιγμής πληρωμές ανέρχονται στα €162,3 εκ. , ποσό που αντιστοιχεί στο 67% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης.
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Γεωργικής Πολιτικής
Το ΥΓΑΑΠ συντονίζει την ετοιμασία 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 φορέων. Εντός του 2020, τα αρμόδια Τμήματα του Υπουργείου και
άλλοι φορείς υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για συμπερίληψη συγκεκριμένων παρεμβάσεων, οι
οποίες και εξετάζονται από τη Διαχειριστική Αρχή ως προς την στοχοθέτηση τους και τη
συνάφεια τους με τις προτεραιότητες της Κύπρου σε σχέση με τη νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική.
Σημειώνεται ότι λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση της νέας ΚΑΠ, τα νέα Στρατηγικά
Σχέδια ΚΑΠ θα ξεκινήσουν από 1.1.2023.
Άλλα Μέτρα Στήριξης Αγροτικής Οικονομίας
Με την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και τις επακόλουθες συνέπειες της στην
κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας, πρωταρχικό μέλημα του ΥΓΑΑΠ ήταν η
εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας των συμπολιτών μας, δηλαδή η απρόσκοπτη παροχή
ασφαλών γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Είναι για αυτό τον λόγο
που καλέσαμε τους παραγωγούς μας, παρά τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν από
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τη λήψη των μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού, να συνεχίσουν να
ασκούν τις δραστηριότητες τους και να μην παύσουν να παράγουν γεωργικά, κτηνοτροφικά
και αλιευτικά προϊόντα.
Το Υπουργείο είχε επίσης να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας μας. Η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης, τα μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης και κυρίως το χαμηλό τουριστικό ρεύμα, είχαν ως αποτέλεσμα
την καταφανή μείωση της ζήτησης των παραγομένων προϊόντων. Για καλλιέργειες με μικρούς
παραγωγικούς κύκλους, πολύ γρήγορα η προσφορά προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα.
Υπήρξαν όμως και κλάδοι της οικονομίας μας όπως για παράδειγμα η κτηνοτροφία, η
αμπελοκαλλιέργεια, οι δενδρώδεις καλλιέργειες, η ανθοκομία κ.ά., εκ των πραγμάτων δεν
μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγή τους αφού βρίσκονταν ήδη στο μέσο ή και στο τέλος
του παραγωγικού τους κύκλου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μειωθούν τα έσοδα, αλλά να
λειτουργούν υπό ζημιά, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιώσιμη λειτουργία τους.
Το ΥΓΑΑΠ παρακολουθώντας και αξιολογώντας σε καθημερινή βάση τη διαμορφούμενη
κατάσταση, έλαβε και λαμβάνει ακόμη μια σειρά μέτρων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και
την αλιεία με πιστώσεις που έχουν ξεπεράσει τα €15 εκ, αξιοποιώντας πλήρως και τα
διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τα μέτρα είχαν είτε
προληπτικό χαρακτήρα όπως ήταν για παράδειγμα η εφαρμογή πράσινου τρυγητού, δηλαδή
η συγκομιδή και απόρριψη των σταφυλιών πριν την ωρίμανση τους για περιορισμό της
προσφοράς οίνου είτε η απευθείας ενίσχυση ορισμένων κλάδων της οικονομίας μας όπως η
οικονομική ενίσχυση της χοιροτροφίας, της αιγοπροβατοτροφίας, της γεωργίας των ορεινών
περιοχών, της ανθοκομίας, της ιχθυοκαλλιέργειας και όλων γενικά των κλάδων που κρίθηκε
ότι επηρεάστηκαν από την πανδημία.
Προστασία και Ευημερία των Ζώων
Ένα μεγάλο βήμα για την ευημερία των ζώων στη χώρα μας επιτεύχθηκε το 2020 με την ψήφιση

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου
του 2020, που εισάγει νέες σημαντικές πρόνοιες όπως ουσιαστική αύξηση των ποινών για
κακομεταχείριση των ζώων, απαγόρευση της πρόσδεσης σκύλων και της διατήρησής του σε

μπαλκόνια και ταράτσες, η απαγόρευση της κράτησης δελφινιών και άλλων κητοειδών σε
συνθήκες αιχμαλωσίας και η ενδυνάμωση του πλαισίου προστασίας των ζώων στη χώρα
μας.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (πώληση
και κατοχή ζώων) Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η έγκριση των οποίων
αναμένεται αρχές του 2021 ώστε για πρώτη φορά να ρυθμιστεί η λειτουργία των υποστατικών
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πώλησης ζώων συντροφιάς και να καθοριστούν τα είδη των ζώων που θα μπορεί να
πωλούνται και να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς.
Έχει επίσης υλοποιηθεί Σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης φιλοζωικών οργανώσεων με ποσό 50.000
ευρώ, για σκοπούς σίτισης αδέσποτων ζώων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ για την αντιμετώπιση του φαινομένου
εγκατάλειψης σκύλων, προωθήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας την υποχρεωτική σήμανση των σκύλων που χρησιμοποιούνται
στο κυνήγι.
Τέλος, τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης φιλοζωικών οργανώσεων ύψους
100.000 ευρώ, για σκοπούς βελτίωσης των υποδομών των ιδιωτικών καταφυγίων αδέσποτων
ζώων, σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και
Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης)
Κανονισμούς μας που εγκρίθηκαν το 2019 (Κ.Δ.Π. 359/2019), ενώ έχει αρχίσει διαβούλευση
και επεξεργασία ειδικού Σχεδίου για τη δημιουργία κατάλληλων περιφερειακών χώρων
φύλαξης αδέσποτων σκύλων από συνεργασίες τοπικών αρχών.

Β. 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 αειφόρο διαχείριση των εθνικών δασικών πάρκων και την προστασία
των δασών από τις πυρκαγιές, την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, και την
αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων μας πόρων. Επιπρόσθετα, μεγάλη έμφαση δίνεται
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην κατάλληλη διαχείριση των δημοτικών και
βιομηχανικών αποβλήτων.
Φυτεύω για το κλίμα
Με στόχο τη συμβολή της Κύπρου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη
δενδροφύτευση, το Υπουργείο εξήγγειλε την υλοποίηση του προγράμματος «Φυτεύω για το
Kλίμα». Σε πρώτη φάση, παραχωρήθηκαν δωρεάν από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών
70.000 δενδρύλλια. Τα δενδρύλλια παραχωρούνται σε οργανωμένα κοινωνικά σύνολα και
οργανώσεις και οι φυτεύσεις γίνονται με την καθοδήγηση του Τμήματος Δασών. Ο αριθμός
των δενδρυλλίων θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, μέχρι τις 300.000 δενδρύλλια,
αξίας €1.200.000.
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Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα
Κατά το 2020 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. Παράλληλα οι κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το 2020 είναι οι
ακόλουθες:
-

Επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΔΠ Ακάμα.

-

Ετοιμάστηκαν Κανονισμοί Λειτουργίας του ΕΔΠ.

-

Συνεχίστηκε η ετοιμασία της Μελέτης για το οδικό δίκτυο του ΕΔΠ Ακάμα. Αναμένεται να
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

-

Υπογράφηκε Σύμβαση με το αρχιτεκτονικό γραφείο που κέρδισε το διαγωνισμό για την
κατασκευή των 14 κόμβων υποδομών διαχείρισης του ΕΔΠ Ακάμα για την ετοιμασία των
σχετικών μελετών και εγγράφων για το διαγωνισμό.

-

Ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή για αξιολόγηση Μελέτη Εκτίμησης
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την υλοποίηση του Σχεδίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη
του ΕΔΠ Ακάμα (Στρατηγική Μελέτη).

-

Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν εμπόδια πρόσβασης οχημάτων σε ευαίσθητους
βιότοπους στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, με διαδικασία προσφορών, για
αποκατάσταση και προστασία σημαντικών ειδών και οικοτόπων χαρακτηρισμού των
περιοχών Natura 2000: (περιοχή Τοξεύτρας και το Νότιο κόλπο Λάρας).

-

Ολοκληρώθηκε η χωρομετρική αποτύπωση περιοχών του ΕΔΠ Ακάμα και η τοποθέτηση
δασικών οροσήμων σε 5 διαφορετικές περιοχές.

-

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή ντοκιμαντέρ για τον Ακάμα.

-

Είναι σε εξέλιξη η παρακολούθηση (Monitoring) πληθυσμών και κατάσταση διατήρησης
των σημαντικών ειδών Αμφιβίων και Ερπετών στην περιοχή του Ακάμα.

-

Καταγράφηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι προτεινόμενες περιοχές με τα σημαντικά
προστατευτέα αντικείμενα εντός του ΕΔΠ Ακάμα.

-

Ετοιμάστηκε μελέτη καταγραφής επισκεπτών στο ΕΔΠ.

Κλιματική αλλαγή: Πρωτοβουλία της Κύπρου για Συντονισμό των Χωρών της
Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγή
Η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας της Κύπρου για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη. Ενόψει αυτού, μεταξύ άλλων, προωθήθηκαν δράσεις που σχετίζονται με την προβολή
της καθώς και τη διάχυση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της. Επιπρόσθετα κατά το 2020
ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποίησε σειρά
επαφών με τους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών των χωρών της Ανατολικής
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Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο και τους ενημέρωσε
για την πρόοδο και τις τελευταίες εξελίξεις.
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου – ΕΜΑS
Tο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συνέχισε την υλοποίηση
δράσεων με βάση Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), το οποίο 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 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).

Γ. Ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα
Το 2020 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, για συνεργασία στους τομείς της Γεωργίας και της
Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε συνέχεια εισήγησης της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Κύπρο,
λόγω των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας της πανδημίας COVID -19 και των
περιορισμών στις μετακινήσεις, το υπό αναφορά Μνημόνιο Συναντίληψης υπογράφτηκε από
τους Υπουργούς Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής
Δημοκρατίας και Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, στις 21 Σεπτεμβρίου
2020, στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια του AGRIFISH. Με την υπογραφή του υπό αναφορά
Μνημονίου Συναντίληψης οι δύο χώρες θα συνεργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων
των δύο Υπουργείων που αφορούν στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική ανάπτυξη,
θέματα υγείας των ζώων και κτηνιατρικής δημόσιας υγείας, την ασφάλεια τροφίμων, τη
γεωργική έρευνα και τις γεωργικές εφαρμογές.
Συμμετοχή στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας και στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος
Kατά το 2020, o Υπουργός συμμετείχε σε Συμβούλια που διοργανώθηκαν από την Κροατική
και Γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σημειώνεται ότι, λόγω της πανδημίας
COVID-19,

πολλά

από

τα

Συμβούλια

πραγματοποιήθηκαν

μέσω

τηλεδιάσκεψης.

Συγκεκριμένα, το 1ο και 2ο εξάμηνο του 2020 διοργανώθηκαν:
-

8 Συμβούλια Γεωργίας και Αλιείας (3 από την Κροατική και 5 από τη Γερμανική Προεδρία)

-

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

-

3 Συμβούλια Περιβάλλοντος (2 από την Κροατική και 1 από τη Γερμανική Προεδρία)
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-

1 Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος (από τη Γερμανική Προεδρία)

Θέματα BREXIT και post-BREXIT
Κατά το 2020 η συνεργασία με το ΥΠΕΞ υπήρξε συνεχής και εντατική ενόψει της ανάγκης
έγκαιρης και αποτελεσματικής προετοιμασίας του Υπουργείου ενόψει του BREXIT στους
τομείς αρμοδιοτήτων του. Αυτό επιτεύχθηκε με την αλληλοενημέρωση, συνεργασία και
ανατροφοδότηση από τα Τμήματα του Υπουργείου μας, καθώς και την ετοιμασία σχετικών
εκθέσεων και συνεισφοράς προς το ΥΠΕΞ.
Παρακολούθηση Πολιτικών και εφαρμογή Σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε κατά το 2020 στον συντονισμό της ετοιμασίας της συνεισφοράς του
Υπουργείου στο εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με την Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.8.2020, η Κύπρος θα πρέπει να καταρτίσει Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει δέσμη μεταρρυθμίσεων και
επενδύσεων για τα έτη 2021-2023, με έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
Σημειώνεται ότι για την περίπτωση της Κύπρου, το ποσό των χορηγιών που θα διατεθεί από
την Ε. Επιτροπή εκτιμάται στα €1.09 δις.
Συνεχίστηκε επίσης η παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ.
Ευρώπη 2030, Πράσινη Συμφωνία, Στρατηγική από το Αγρόκτημα στο Πιάτο, καθώς και
άλλων οριζοντίων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου μας και θεμάτων ασφάλειας και
υγιεινής τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτει και η παρακολούθηση των εργασιών του
CODEX - Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
και του Οργανισμού Υγείας των Ηνωμένων Εθνών (FAO/WHO). Πρόκειται για έναν
πολυδιάστατο Διεθνή Οργανισμό του οποίου οι στόχοι περιλαμβάνουν τον καθορισμό διεθνών
προτύπων για τα τρόφιμα τα οποία αποτελούν τη βάση του διεθνούς εμπορίου πρωτογενών
και μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και την προώθηση της ποιότητας,
ασφάλειας και υγιεινής των συστημάτων τροφίμων.
Η αρτιότερη και εθνικά συμφέρουσα συμμετοχή της Κύπρου στη λήψη αποφάσεων του
CODEX επιτυγχάνεται με τη διάχυση της πληροφόρησης και τη συνεργασία μέσα από ένα
άτυπο εθνικό Δίκτυο CODEX με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων Τμημάτων /
Υπηρεσιών / Υπουργείων (π.χ. Τμήμα Γεωργίας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Υγειονομικές
Υπηρεσίες, Γενικό Χημείο του Κράτους), καθώς και με τον συντονισμό και αποστολή των
θέσεων της Κύπρου στα αρμόδια σώματα του CODEX.
Κατά το 2020 συνεχίστηκε επίσης η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών της
Πλατφόρμας της Ε. Επιτροπής για τη Σπατάλη και Απώλεια Τροφίμων (EU PLATFORM ON
FOOD WASTE AND FOOD LOSSES) και η ενημέρωση εμπλεκομένων Τμημάτων και
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Υπηρεσιών, η ανατροφοδότηση και αποστολή εθνικών θέσεων στην Πλατφόρμα για την
ενεργό συμμετοχή της Κύπρου στη διαμόρφωση της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας /
πολιτικής στο σημαντικό και πολυδιάστατο αυτό θέμα.

Ενημέρωση / διαφώτιση του κοινού
Κατά το 2020 το ΥΓΑΑΠ συνέχισε την παρουσία του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Facebook και Twitter, με στόχο την προβολή του έργου του Υπουργείου και την άμεση
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης, στα πλαίσια εκστρατειών διαφώτισης
για θέματα ευημερίας των ζώων, αναπτύχθηκε συνεργασία με το ΡΙΚ για την προβολή της
καθημερινής εκπομπής «Κοίτα με στα μάτια», η οποία αγγίζει ένα ευρύ φάσμα της
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τα ζώα (άγρια πανίδα, παραγωγικά ζώα και ζώα
συντροφιάς).
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου
Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού για την έκδοση παιδικού βιβλίου με τίτλο
«Μύθοι και αλήθειες για τα ζώα της Κύπρου», το οποίο θα εκδοθεί εντός του 2021 και θα
κυκλοφορήσει σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
Στην ΚΔ λειτουργεί επίσης η Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, η
οποία υποστηρίζει τους Ελέγχοντες Λειτουργούς του ΥΓΑΑΠ και των Τμημάτων που
υπάγονται σε αυτό στα θέματα της αρμοδιότητάς της, στοχεύοντας στην προώθηση της
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και στην αναβάθμιση των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων. Οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι εξής:
Λογιστική Εργασία και Συμμόρφωση
- Διεκπεραίωση της λογιστικής εργασίας σε σχέση με τη Διοίκηση του ΥΓΑΑΠ και των
Τμημάτων του
- Επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ομάδας διεκπεραίωσης της λογιστικής
εργασίας
- Καθοδήγηση και κατάρτιση του προσωπικού των Λογιστηρίων των Τμημάτων του ΥΓΑΑΠ
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΥΓΑΑΠ και των Τμημάτων του με το σχετικό νομοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λογιστική εργασία.
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Στρατηγικός Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Απόδοσης του ΥΓΑΑΠ και των
Τμημάτων του
- Συμμετοχή και συντονισμός/καθοδήγηση κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού του
ΥΓΑΑΠ και των Τμημάτων του,
- Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού, εντοπισμός αποκλίσεων δαπανών
(εξοικονομήσεις, υπερβάσεις) και αξιολόγηση ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων.,
- Συνεισφορά στην ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Παροχή Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Σε συνέχεια της απόφασης για μετάβαση στη Λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και
εξόδων και την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα (IPSAS), ώστε
να παρέχεται ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του
Κράτους, συλλέγονται και καταγράφονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και δεδομένα για τα
θέματα που αφορούν το Υπουργείο και τα Τμήματά του. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε
συνεργασία με την ομάδα των κεντρικών γραφείων του Γενικού Λογιστηρίου η οποία παρέχει
την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την ομοιογενή συλλογή της απαιτούμενης
πληροφόρησης.
Διαδικασίες και Συστήματα
Η Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης συνεισφέρει στον καθορισμό
νέων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων διαδικασιών του ΥΓΑΑΠ και των Τμημάτων του, αξιολογεί
την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και προβαίνει σε εισηγήσεις
προς τη Διεύθυνση εκεί που εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι.
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ), είναι διαρθρωμένο σε κεντρικό, επαρχιακό και περιφερειακό
επίπεδο και απαρτίζεται από τη Διεύθυνση, τη Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών, την
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τους τέσσερις Τομείς: Αγροτικής Πολιτικής, Οριζόντιων
Κλάδων, Κλάδων Παραγωγής και Κλάδων Νομοθεσιών, καθώς και έξι Επαρχιακά Γεωργικά
Γραφεία, τα οποία υποδιαιρούνται σε γεωργικές περιφέρειες. Το ΤΓ, ως το κατ’ εξοχήν
αρμόδιο Τμήμα για την προώθηση του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, κατέβαλε και
κατά το 2020 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.

To 2020 το ΤΓ ετοίμασε και εφάρμοσε Μέτρα στήριξης του

γεωργικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Κάποιες
άλλες δραστηριότητες του ΤΓ κατά τη διάρκεια του 2020 περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:
Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών (ΜΕΠ)
Η 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 2020, η ΜΕΠ εξέτασε και προώθησε για πληρωμή στον
Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) αιτήσεις, με συνολικό ποσό ενίσχυσης
να ανέρχεται περίπου σε € 6.421.000.
Τομέας Αγροτικής Πολιτικής
Γεωργικές Εφαρμογές (ΓΕ)
Το 2020 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", 40 άρθρων στο περιοδικό "Αγρότης" και
ετοιμασία ενημερωτικών εντύπων. Πραγματοποιήθηκαν 4.188 ατομικές επαφές σε 2.138
εκμεταλλεύσεις και οργανώθηκαν 30 ομαδικές ενημερώσεις, σε 461 άτομα. Στα Κέντρα
Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) οργανώθηκαν 11 εκπαιδεύσεις και συμμετείχαν 201 άτομα.
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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 26 γεωργοί. Συγκλήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή και διοργανώθηκαν 4
εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν 110 άτομα.
Αγροτική Οικονομική και Ανάπτυξη (ΑΟΑ)
Ο Κλάδος 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 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακολουθεί την πορεία συζητήσεων για
τη νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027 και συμβάλλει στην ετοιμασία προτεινόμενων θέσεων
της Κύπρου καθώς και στις εργασίες που αφορούν την ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου
2023 - 2027. Συντονίζει τις εργασίες που αφορούν το Καθεστώς 4.1: "Επενδύσεις που
βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" του ΠΑΑ
2014-2020 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. Έως 31/12/2020, οι συνολικές πληρωμές στο Μέτρο 19
ανήλθαν στα €3.033.725. Εντός του έτους, ο Κλάδος συντόνισε τις προτάσεις του
Προϋπολογισμού 2021 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021 - 2023 του
ΤΓ, και είχε την ευθύνη της παρακολούθησης των δαπανών για το 2020. Στο πλαίσιο των
Σχεδίων που αφορούν τους εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωκτηνοτρόφους και
αλιείς, δόθηκε οικονομική βοήθεια €946.663.
ΔΙΓΕΛΠ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το 2020 υποβλήθηκαν στην Κοινοτική Επιτροπή του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής
Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) 518 Δελτία Εκμετάλλευσης (λογιστικές πληροφορίες) για το έτος
2019. Τον Οκτώβριο του 2020, η Εθνική Επιτροπή Παρακολούθησης του ΔΙΓΕΛΠ ενέκρινε
ομόφωνα το Σχέδιο Επιλογής Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για το έτος 2021. Στο Μητρώο
Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΓΕ) τηρούνται τα στοιχεία αγροτών και
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και σκοπός της δημιουργίας του είναι η στοχευμένη άσκηση
αγροτικής πολιτικής. Μέσω του Σχεδίου παραχώρησης ενίσχυσης «χρωματισμένου»
πετρελαίου, καταβάλλεται ενίσχυση στους δικαιούχους, για ποσότητα που δεν υπερβαίνει το
10% της συνολικής τους κατανάλωσης σε «χρωματισμένο πετρέλαιο». Το Σχέδιο είναι
συνολικού ετήσιου ύψους €500.000 και το 2020 έχουν εγκριθεί προκαταρκτικά 647 αιτήσεις
και διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους €325.941,54 σε 595 δικαιούχους αιτητές του 2019.
Διαχείριση κινδύνων
Ο κλάδος αυτός εφαρμόζει το νέο σύστημα διαχείρισης κινδύνων με το οποίο καλύπτονται
όλες οι καλλιέργειες και ο τομέας της Αιγοπροβατοτροφίας. Επίσης, υλοποιεί ειδικά σχέδια για
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ζημιές από Πυρκαγιές και Αγρινά, ενώ μεθοδεύεται η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων του πρώην
ΟΓΑ.Για το 2020 μέσω του Κλάδου Διαχείρισης Κινδύνων καταβλήθηκαν περί τα 13
εκατομμύρια ευρώ σε ζημιές που αφορούν τα διάφορα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων.
Τομέας Οριζόντιων Κλάδων
Προστασία φυτών και μελισσοκομία (ΠΦΜ)
Το 2020 συνεχίστηκε η τεχνική υποστήριξη στους αγρότες σε θέματα φυτοπροστασίας και
μελισσοκομίας με την έκδοση σχετικών ανακοινώσεων για τη διαχείριση σημαντικών εχθρών
και ασθενειών και την εφαρμογή ορθών μελισσοκομικών πρακτικών. Εξετάστηκαν 202
δείγματα

για

σκοπούς

εντοπισμού

προβλημάτων

Φυτοπαθολογίας

(Μυκητολογία,

Βακτηριολογία, Ιολογία), ενώ εντοπίσθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο ιός της Καστανής
Ρυτίδωσης

της

Τομάτας.

Στα

πλαίσια

πιστοποίησης

πολλαπλασιαστικού

υλικού

διενεργήθηκαν 632 μοριακές εξετάσεις σε 158 σπορομερίδες ντόπιου πατατόσπορου και 8218
εργαστηριακές εξετάσεις στα πλαίσια πιστοποίησης πυρηνοκάρπων, αμπελιών και καρυδιάς
καθώς και επισκόπησης διάφορων επιβλαβών οργανισμών. Στα πλαίσια επισκόπησης
νηματωδών λήφθηκαν δείγματα εδάφους από 830 δεκάρια πατάτας και 11 δείγματα από
τεμάχια εσπεριδοειδών, ενώ εξετάσθηκαν 91 δείγματα από εισαγόμενες ξύλινες συσκευασίες
στα πλαίσια φυτοϋγειονομικού ελέγχου. Εξετάστηκαν 20 δείγματα για σκοπούς εντοπισμού
εντομολογικών προβλημάτων ή/και εντόμων. Συνεχίστηκε η τεχνική υποστήριξη προς τους 22
Συνδέσμους Προστασίας Ελιάς και Αμπέλου στους οποίους παραχωρήθηκε κυβερνητική
χορηγία €99.996,33. Στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου καταπολέμησης της ποντίκας,
συνεχίστηκε η σχετική διαφώτιση καθώς και η παραγωγή του τρωκτικοκτόνου δολώματος
(223,750 κιλά) που χρησιμοποιείται στις εκστρατείες καταπολέμησης. Στα πλαίσια της
βιολογικής καταπολέμησης της ποντίκας τοποθετήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών
και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ακόμα 40 τεχνητές φωλιές ανθρωποπουλιού.

Στα

πλαίσια της εφαρμογής του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020-2022, εγκρίθηκαν 334
ενιαίες αιτήσεις. Το 2020 δόθηκε στους δικαιούχους το 99,80% του συνολικού εγκεκριμένου
ποσού για το έτος (200.000 Ευρώ).
Χρήση γης και ύδατος (ΧΓΥ)
Ο Κλάδος ΧΓΥ δραστηριοποιείται στους τομείς της Εδαφολογίας, Θρέψης Φυτών, Χρήσης
Ύδατος, Γεωργικής Μηχανολογίας, Ελέγχου Περιβάλλοντος Θερμοκηπίου, Υδροπονικών
Καλλιεργειών, Κτηνοτροφικής και 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 30
παραγωγούς. Το εργαστήριο βαθμονόμησης και επίδειξης ψεκαστήρων εκπαίδευσε 21
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Επιθεωρητές Ψεκαστήρων. Ο Κλάδος ασχολήθηκε με την εκπόνηση, σχεδίαση και εποπτεία
της εγκατάστασης και λειτουργίας Βελτιωμένων Συστημάτων Άρδευσης. Αξιολογήθηκαν 24
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 2014-2020, προέβη σε εγγειοβελτιωτικά και αποστραγγιστικά έργα
οδικών δικτύων σε 5 κτηνοτροφικές περιοχές, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 1
κτηνοτροφική ζώνη και μια κτηνοτροφική περιοχή και παραχωρήθηκαν σε δικαιούχους 29
αρχιτεκτονικά σχέδια για προώθηση εγγειοβελτιωτικών έργων και γεωργικών κατασκευών.
Εργαστηριακές αναλύσεις
Διενεργήθηκαν αναλύσεις σε 304 δείγματα εδάφους για διερεύνηση των παραμέτρων που
σχετίζονται με την ορθολογική λίπανση και τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, 30
δείγματα νερού άρδευσης και 45 δείγματα βρόχινου νερού για παρακολούθηση της επίδρασης
της όξινης βροχής στα δάση. Αναλύθηκαν 18 δείγματα σπόρων κριθαριού στα πλαίσια
παρακολούθησης δοκιμαστικού. Στα πλαίσια εφαρμογής σχετικών νομοθεσιών, αναλύθηκαν 9
δείγματα κατεψυγμένων κοτόπουλων για έλεγχο νοθείας με νερό, 10 δείγματα λιπασμάτων,
45 σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων, 120 δείγματα αγροτικών προϊόντων για προσδιορισμό
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και 195 δείγματα ζωοτροφών.
Τομέας Κλάδων Παραγωγής
Οπωροκηπευτικά (ΟΠ)
Το 2020, για την υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών,
εγκρίθηκε ποσό €582.503 για την υλοποίηση δράσεων εντός του έτους 2020. Λειτουργοί του
Κλάδου συμμετείχαν στη διαμόρφωση των θέσεων της Κύπρου, εκ μέρους του ΥΓΑΑΠ, στη
Διαχειριστική Επιτροπή της ΚΟΑ-Οπωροκηπευτικών 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.
Κατόπιν σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7/5/2020 και 15/7/2020 για
τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης για στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19, καταρτίστηκε Σχέδιο στήριξης με σκοπό την καταβολή ενίσχυσης σε
εσπεριδοκαλλιεργητές, ανθοκαλλιεργητές και παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Το
συνολικό ποσό ενίσχυσης που καταβλήθηκε ανήλθε στις €216.218.10
Κατά το σχολικό έτος 2019–2020 εφαρμόστηκε σε 296 σχολεία το ενοποιημένο Πρόγραμμα
Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων, Λαχανικών, Μπανανών και Γάλακτος στα Σχολεία,
χρηματοδοτούμενο από Ενωσιακούς πόρους. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας Covid – 19 και
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την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η εφαρμογή του Προγράμματος
τερματίστηκε πρόωρα περιορίζοντας τις δαπάνες κάτω από τις €100.000.
Στα Κυβερνητικά Αγροκτήματα Πάφου, στον Βοτανόκηπο Αθαλάσσα, που παράγουν
πολλαπλασιαστικό υλικό για ικανοποίηση αναγκών των γεωργών και επαγγελματιών
φυτωριούχων, καθώς και του κοινού και άλλων φορέων, παράχθηκαν 87.453 πιστοποιημένοι
οφθαλμοί, εμβόλια και εμβολιοφόροι βλαστοί φυλλοβόλων, εσπεριδοειδών, ελιάς και
χαρουπιάς και

49.475 μοσχεύματα αμπέλου. Επιπλέον, εκδόθηκαν

2.630 μοσχεύματα,

κυρίως συκιάς, ροδιάς και ελιάς για την παραγωγή νέων δενδρυλλίων και πωλήθηκαν 5.789
κιλά φρούτα, κυρίως αβοκάντο, μάνγκο και εσπεριδοειδή, καθώς και 762 κιλά σπόροι για
παραγωγή σπορόφυτων. Παράχθηκαν περίπου 100.000 αρωματικά φυτά και πωλήθηκαν σε
ιδιώτες 9.204 δενδρύλλια. Σπάρθηκαν 136 εκτάρια με κριθάρι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, σιτάρι,
τα οποία αξιοποιήθηκαν για τις ανάγκες του Σποροπαραγωγικού Κέντρου και των
Κτηνοτροφικών Σταθμών του ΤΓ.
Αμπελουργία και οινολογία
Στο Εργαστήριο Ελέγχου Οίνων και Αλκοολούχων Ποτών πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις σε
900 δείγματα που υποβλήθηκαν για σκοπούς ελέγχου αμπελοοινικών προϊόντων και
αλκοολούχων ποτών, έκδοσης πιστοποιητικών γεωγραφικής ένδειξης, και συμβολής σε άλλες
δραστηριότητες. Διεξάχθηκαν αναλύσεις σε άλλα 5.000 δείγματα με ταχείες μεθόδους
ανάλυσης στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οινοποιούς. Στο πλαίσιο
της τήρησης της νομοθεσίας, σε σχέση με τις προδιαγραφές, τη σήμανση, τις οινολογικές
πρακτικές, κ.ά. των αμπελοοινικών προϊόντων, αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών
πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 226 υποχρεωτικές δηλώσεις των μονάδων παραγωγής και
των εμπόρων χωρίς να εντοπιστούν οποιεσδήποτε παραβάσεις. Στο πλαίσιο πιστοποίησης
Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης, Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων και
ενδείξεων έτους συγκομιδής και ονομασίας ποικιλίας των αμπελοοινικών προϊόντων του
τόπου μας, το 2020 υποβλήθηκαν 223 αιτήσεις προς εξέταση και έκδοση πιστοποιητικών.
Συνεχίστηκε η παροχή τεχνικής υποστήριξης και καθοδήγησης των αμπελουργών και η
τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη των οινοπαραγωγών με την αξιοποίηση του πρότυπου
οινοποιείου. Συνεχίστηκε, επίσης, η συνεισφορά στη δημιουργία της Ενωσιακής Τράπεζας
Ισοτοπικών Δεδομένων Οίνου, για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης και διαφύλαξης της
αυθεντικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων. Λόγω των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν
για την COVID-19, το ΥΓΑΑΠ δεν διοργάνωσε, ως είθισται, τον Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου
(13ο) και δεν συμμετείχε στη Γιορτή του Κρασιού. Τέλος, για το οικονομικό έτος 2019-2020
έχουν διατεθεί συνολικά €4.646.000 για την εφαρμογή των Μέτρων του Εθνικού
Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα (ΕΠΣΑ), με τη συνολική εκταμίευση των
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Ενωσιακών πόρων από το 2009 μέχρι το 2020 να ανέρχεται γύρω στα €51.017.000. Η
οικονομική ενίσχυση της περιόδου 2019-2020 κατανεμήθηκε στα διάφορα Μέτρα ως
ακολούθως:

επενδύσεις

στις

οινοποιητικές

επιχειρήσεις

(Μέτρο

3 α)

€755.572,86,

αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων (Μέτρο 1β): €2.593.454,50, πράσινος τρύγος
(Μέτρο 1γ: €1.288.275,50, καινοτομία στον αμπελοοινικό τομέα (Μέτρο 3ζ): €8.672,86.
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. Συμμετέχει σε Επιτροπές για καθορισμό αποζημιώσεων σε περιπτώσεις
κατάσχεσης ζώων, πουλερικών ή αυγών και διεκπεραιώνει 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, εκτρέφονταν 477 πρόβατα φυλής Χίου και 313 αίγες φυλής
Δαμασκού και πωλήθηκαν σε ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους μέσω των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών 21 κριοί, 99 αρνιά αρσενικά, 59 αρνιά θηλυκά για αναπαραγωγή και 3 αίγες, 24
τράγοι, 135 ρίφια αρσενικά και 61 ρίφια θηλυκά.
Μονάδα φυτών μεγάλης καλλιέργειας (ΜΦΜΚ)
Η Μονάδα ασχολείται με τους κλάδους παραγωγής των σιτηρών, ψυχανθών, βιομηχανικών
και κτηνοτροφικών φυτών και παρέχει μεταξύ άλλων συμβουλές σε γεωργούς για τα θέματα
αυτά. Είχε την ευθύνη για την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών στην έπαυλη Αχέλειας με
σκοπό την διατροφή των ζώων του ΤΓ. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν αποδεικτικοί αγροί στην
Επαρχία Λάρνακας με τις κυριότερες ποικιλίες κριθαριού και στην Επαρχία Πάφου με σκληρό
σιτάρι. Στα πλαίσια εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου απεστάλησαν σε εβδομαδιαία βάση
οι τιμές πώλησης για τα κυριότερα είδη φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Λειτουργοί της Μονάδας
εκπροσώπησαν μέσω τηλεδιάσκεψης το ΥΓΑΑΠ σε συναντήσεις της Διαχειριστικής
Επιτροπής της Κοινής Οργάνωσης των Γεωργικών Αγορών της ΕΕ για τη ζάχαρη, τα σιτηρά
και τα κλωστικά φυτά αλλά και σε συναντήσεις για τη διαχειριστική Οριζόντιων θεμάτων ΚΟΑ.
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
των Σχεδίων διατέθηκαν, κατά τη διάρκεια του 2020, 939 τόνοι, ενώ το 2019 743 τόνοι. Η αξία
των πιο πάνω ποσοτήτων ανήλθε στο ποσό των €518.986,30 (χωρίς Φ.Π.Α.).
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Τομέας Νομοθεσιών
Φυτοϋγεία και εμπορικές προδιαγραφές γεωργικών προϊόντων (ΦΕΠΓΠ)
Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται για τη φυτοϋγεία αφορούν όλα τα φυτά και φυτικά
προϊόντα τα οποία εισάγονται από Τρίτες Χώρες. Όσον αφορά κοινοτικά φορτία, αυτοί
επικεντρώθηκαν σε φορτία καλλωπιστικών φυτών προέλευσης από κράτη όπου εντοπίστηκε
το βακτήριο Xylella fastidiosa και πατατόσπορο. Όσον αφορά τα φυτά και φυτικά προϊόντα
που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και για τα οποία απαιτούνται Πιστοποιητικά
Φυτοϋγείας,

πραγματοποιήθηκαν

όλοι

οι

απαραίτητοι

μακροσκοπικοί

έλεγχοι

και

εργαστηριακές δοκιμές. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκοπήσεις σε καλλιέργειες, δασικές
περιοχές, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών, φυτώρια παραγωγής δενδρυλλίων καθώς
και έλεγχοι στα εγγεγραμμένους στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο και δειγματοληπτικά σε
επίπεδο γεωργών. Από τις επισκοπήσεις εντοπίστηκε ο επιβλαβής οργανισμός ToBRFV
(καστανή ρυτίδωση των καρπών της τομάτας) σε καλλιέργειες, σπορόφυτα, καρπούς και
σπόρους τομάτας και σε καλλιέργειες πιπεριάς.
Πρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για επιβεβαίωση της εφαρμογής εμπορικών
προδιαγραφών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, φρέσκων φρούτων και λαχανικών,
αυγών, αυγών προς επώαση και νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος και κρέατος πουλερικών
καθώς και έλεγχοι για ταξινόμηση σφάγειων χοίρων και χόνδρων βοοειδών. Κατά την
ανάλυση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του
ποιοτικού ελέγχου γεωργικών και ζωικών προϊόντων στη λιανική αγορά, διαπιστώθηκαν 16
περιπτώσεις παραβάσεων της Νομοθεσίας και επιβλήθηκαν αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις.
Το 2020 λήφθηκαν 13 αιτήσεις για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής ποικιλιών στον
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Επιπλέον, εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο 5 ποικιλίες
καρπουζιού και 1 ποικιλία πεπονιού.
Αγροχημικά και ζωοτροφές (AZ)
Ο Κλάδος AZ έχει την ευθύνη εφαρμογής των νομοθεσιών που αφορούν Φυτοπροστατευτικά
Προϊόντα (ΦΠ), Βιοκτόνα, Λιπάσματα και Ζωοτροφές και την παρακολούθηση των σχετικών
εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Κατά το 2020 αδειοδοτήθηκαν 153 νέα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, ενώ ανακλήθηκαν 91 άδειες. Χορηγήθηκε άδεια σε 26 νέα βιοκτόνα με τη
διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης και ανακλήθηκαν 21 βιοκτόνα που είχαν αδειοδοτηθεί
με αυτή τη διαδικασία. Ανανεώθηκε η άδεια σε 40 Συνεργεία εκτέλεσης επαγγελματικών
εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων, ενώ εκδόθηκε πρώτη εγγραφή ή ανανέωση άδειας σε 68
Υπεύθυνους Συνεργείων και σε 34 εξουσιοδοτούμενους χρήστες Στα πλαίσια του Συμβουλίου
Ελέγχου Λιπασμάτων, πραγματοποιήθηκαν 10 δειγματοληψίες για έλεγχο της ποιότητας
λιπασμάτων στα σημεία εισόδου και στους χώρους διάθεσης τους.
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Επιπλέον, έχουν εγκριθεί 79 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, 365 εγκρίσεις εισαγωγής υλικών συνολικής ποσότητας 326 χιλιάδων τόνων και
λήφθηκαν 1283 γνωστοποιήσεις άφιξης υλικών από την ΕΕ συνολικής ποσότητας 349
χιλιάδων τόνων περίπου. Λήφθηκαν και επιθεωρήθηκαν 217 δείγματα ζωοτροφών από 206
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)
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 2020, ο αριθμός των ελεγχόμενων επιχειρηματιών βιολογικής παραγωγής ανήλθε περίπου
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 συναντήσεις που
σκοπό είχαν την ενημέρωση και τη δυνατότητα ενεργοποίησης των ενδιαφερομένων σε σχέση
με τις γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Συνεχίστηκε ο
εμπλουτισμός

του

βιβλιογραφικού

μητρώου

με

στοιχεία

παραδοσιακών κυπριακών

προϊόντων, οι ονομασίες των οποίων θα μπορούσαν να καταχωρηθούν ως ΠΟΠ, ΠΓΕ ή
ΕΠΙΠ. Κατά το 2020 καταχωρίσθηκε ακόμα ένα κυπριακό προϊόν ως ονομασία
Προστατευόμενης

Γεωγραφικής

Ένδειξης

στο

μητρώο

γεωγραφικών

ενδείξεων της

ευρωπαϊκής επιτροπής το «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς/ Hiromeri Pitsilias».
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
και συντονίζει τις ελεγκτικές δραστηριότητες του ΤΓ, σε Παγκύπρια βάση. Σε τοπικό επίπεδο,
οι έλεγχοι υλοποιούνται από τις Μονάδες Ελέγχου Νομοθεσιών Λάρνακας/Αμμοχώστου,
Λεμεσού και Πάφου. Η διεκπεραίωση των απαιτούμενων ελέγχων στην Επαρχία Λευκωσίας
γίνεται από το προσωπικό του Κλάδου στη Λευκωσία. Οι ελεγκτικές εργασίες αφορούν τα
ακόλουθα: (1) έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας ζωοτροφών, (2) έλεγχο εγκαταστάσεων πριν
τη σχετική αδειοδότηση/εγγραφή σχετικών επιχειρήσεων, (3) φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών
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και φυτικών προϊόντων καθώς και διενέργεια επισκοπήσεων για ανίχνευση επιβλαβών
οργανισμών, (4) έλεγχο ποιότητας φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων
και των σπόρων προς φύτευση, (5) έλεγχο χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, (6)
έλεγχο ποιότητας και σήμανσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, (7) έλεγχο ποιότητας
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, κ.α.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εισαγωγή
Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει έρευνα µε στόχο την ορθολογική αύξηση της
φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, στο πλαίσιο της αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και προστασίας του
περιβάλλοντος. Στο ΙΓΕ δραστηριοποιούνται οι Κλάδοι Δενδροκομίας, Βελτίωσης Φυτών,
Λαχανοκομίας, Φυτοπροστασίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ζωικής Παραγωγής,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροβιοτεχνολογίας και ως ανεξάρτητη μονάδα η Μονάδα Εγγραφής
Ποικιλιών. Eδρεύουν επίσης το Εθνικό Βοτανολόγιο και η Εθνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού.
Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών δημοσιεύονται 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 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 κα ι οι οινοποιήσιμες γηγενείς ποικιλίες Μαραθεύτικο και
Ξυνιστέρι, σε συνεργασία με ιδιώτες αμπελουργούς. Συνεχίστηκε η συλλογή, διατήρηση και
αξιολόγηση γενετικού υλικού της αμπέλου και η αξιολόγηση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς
επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών. Μελετώνται διάφορες φυσιολογικές ανωμαλίες
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που παρουσιάζονται σε γηγενής ποικιλίες, όπως το πρόβλημα ανθόρροιας της γηγενούς
οινοποιήσιμης ποικιλίας Μαραθεύτικο. Η αμπελογραφική περιγραφή γηγενών ποικιλιών και
άγριων φυτών αμπέλου συνεχίστηκε στις συλλογές αναφοράς του ΙΓΕ, στον Πειραματικό
Σταθμό Σαϊττά.
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 στη Συλλογή καθώς και η μορφολογική περιγραφή των
τριών ντόπιων ποικιλιών ελιάς («Λαδοελιά», «Κάτω Δρυς» και «Κοράκου») για 24 χαρακτήρες
δένδρου, ελάσματος φύλλου, καρπού και ενδοκαρπίου. Τα πιο πάνω δημοσιεύτηκαν στην
εκλαϊκευμένη σειρά του ΙΓΕ «Ενημερωτικά Δελτία». 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.
Στον τομέα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, κατά το έτος 2020 συνεχίστηκε το Έργο
3PRO-TROODOS: «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. Η συμβολή του τομέα Δενδροκομίας
στο έργο στοχεύει στη βιώσιμη παραγωγή φρούτων με την εφαρμογή προστατευτικών
διχτυών σε φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα
Γεωργίας με σκοπό την περιγραφή Ποικιλιών για τη σύσταση του Εθνικού Καταλόγου
Ποικιλιών οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή
φρούτων, ολοκληρώθηκε η περιγραφή της ποικιλίας Αχλαδιάς “Superfine”. Συνεχίστηκε η
λήψη φαινολογικών και κλιματολογικών δεδομένων από εννέα ποικιλίες Κερασιάς (Prunus
avium L.) οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε πειραματικό τεμάχιο στο Δενδροκομικό
Σταθμό του ΙΓΕ στο Σαϊττά με στόχο την διερεύνηση της επίδρασης των κλιματικών
παραμέτρων σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού.
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
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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 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 . Οι
ποικιλίες βίκου “Κίµων” και “Ζήνων” εγγράφηκαν στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και το
Σποροπαραγωγικό Κέντρο ξεκίνησε ήδη τη διάθεση του “Κίµων” στους παραγωγούς.
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Φυτεύτηκε επίσης δοκιμαστικός αγρός μπιζελιού στη Δρομολαξιά και ξεκίνησαν επιλογές για
νέες γραμμές ρεβιθιών ανθεκτικών σε ξηροθερμικά κλίματα.
Στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (ΑΦΦ) συνεχίζεται η έρευνα σχετικά με τα βρώσιμα
φαρμακευτικά φυτά της Κυπριακής χλωρίδας κρίταμο, ελίχρυσος, κάππαρη και ξυσταρκά για
τα οποία θα αναπτυχθούν πρωτόκολλα καλλιέργειας, θα μελετηθούν τα παραγωγικά
χαρακτηριστικά, η αντιοξειδωτική και η αντιμικροβιακή δράση των εκχυλισμάτων των φυτών
έναντι κοινών παθογόνων που προκαλούν αλλοίωση τροφίμων ή λοιμώξεις στον άνθρωπο και
θα μελετηθεί η ικανότητα των εκχυλισμάτων να αναστέλλουν τη δράση του ενζύμου οξειδάση
της ξανθίνης το οποίο σχετίζεται με τη συσσώρευση ουρικού οξέος στις αρθρώσεις. Στα
πλαίσια του έργου 3PRO TROODOS πραγματοποιήθηκε εθνοβοτανική έρευνα σχετικά με τη
χρήση

φαρμακευτικών

και

αρωματικών

φυτών

στην

περιοχή

του

Τροόδους

και

εγκαταστάθηκαν φυτείες ρίγανης και μαντζουράνας στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο
Σαϊττά.
Κλάδος Λαχανοκομίας
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 προγράμματος για τον εμβολιασμό λαχανικών, ολοκληρώθηκε και δημοσιεύθηκε
σε έγκριτο περιοδικό νέα ερευνητική εργασία που αφορά την επίδραση διειδικών υβριδικών
υποκειμένων στην απόδοση, ποιότητα και μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα μικρόκαρπων
ένσπερμων κα άσπερμων ποικιλιών καρπουζιού.
Στο πρόγραμμα που αφορά τη συγκέντρωση νιτρικών σε εγχώρια φυλλώδη λαχανικά, τα
πρωτογενή δεδομένα της ερευνητικής εργασίας του ΙΓΕ που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό
Food Chemistry τυγχάνουν επεξεργασίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους με στόχο την από
κοινού διενέργεια εκτίμησης κινδύνου στην έκθεση του εγχώριου πληθυσμού σε νιτρικά.
Ετοιμάστηκε και θα προωθηθεί προς δημοσίευση εντός του 2021 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
εξετάζεται η καλλιέργεια αρσενικών υβριδίων ήμερου, πράσινου σπαραγγιού (Α. officinalis)
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υπό τις κυπριακές συνθήκες. Τα πρώτα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας θα
δημοσιευτούν εντός του 2021.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Φρειδερίκος ΙΙ της Νάπολης συνεχίστηκε η εργασία στην
καλλιέργεια μικροσαλατών (microgreens) με την ολοκλήρωση και δημοσίευση τριών νέων
εργασιών που αφορούν (α) στη συσχέτιση του οργανοληπτικού προφίλ και χημικής σύστασης
των μικροσαλατών, (β) τη δυνατότητα βιοενίσχυσης μικροσαλατών με σελένιο ως μέσο
αντιμετώπισης τροφοπενιών σελενίου, και (γ) την αξιολόγηση υποστρωμάτων από φυσικές
ίνες έναντι συνθετικών υποστρωμάτων ως προς την ανάπτυξη και διαθρεπτική αξία
επιλεγμένων ειδών μικροσαλατών.
Προωθήθηκε στο Τμήμα Γεωργίας η εργασία χαρακτηρισμού της ex situ συλλογής του ΙΓΕ
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientia Horticulturae, για εξέταση της εγγραφής της ροδιάς
στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Περαιτέρω, αξιολογούνται τα αποτελέσματα εργασίας που
αφορά στη μετασυλλεκτική διατήρηση επιλεγμένων κλώνων υπό συνθήκες τροποποιημένης
ατμόσφαιρας συσκευασίας.
Κατά το 2020 ολοκληρώθηκαν τρεις βασικοί ερευνητικοί στόχοι του προγράμματος «Χαρούπι,
ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η επιστήμη συναντά τη βιομηχανία» (BLACKGOLD) που
ξεκίνησε το 2019 και χρηματοδοτείται από το ΙδΕΚ: (α) Γενετική ανάλυση της Κυπριακής
χαρουπιάς και προσδιορισμός της επίδρασης του γονότυπου, του περιβάλλοντος και της
καλλιεργητικής περιόδου στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και στη φυσικοχημική σύσταση της
σάρκας του χαρουπιού. (β) Προσδιορισμός της επίδρασης του σταδίου ωρίμανσης, σε
συνδυασμό με τον γονότυπο και το περιβάλλον στη συσσώρευση πρωτογενών και
δευτερογενών μεταβολιτών στη σάρκα του χαρουπιού. (γ) Η επίδραση της προέλευσης και
κοκκομετρίας της πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία και τη διάρκεια εκχύλισης
στην συγκέντρωση σακχάρων και φαινολικών ενώσεων στο υδατικό εκχύλισμα που
προορίζεται για παραγωγή χαρουπόμελου, Τα αποτελέσματα της τελευταίας εργασίας
δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, ενώ ετοιμάζονται προς
δημοσίευση οι δύο πρώτες εργασίες.
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Γενετικού Υλικού κάλυψαν την καταγραφή, συλλογή,
χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση ντόπιου γενετικού Υλικού. Κατά το 2020
ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων του προγράμματος
CAREMEDIFLORA.
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
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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 2020, συνεχίστηκε το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των νεαρών ζώων με επιλογή για
παραγωγικά χαρακτηριστικά και δόθηκαν σε κτηνοτρόφους 22 κριοί, 69 αρσενικά και 61
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 2020, διατέθηκαν στους κτηνοτρόφους 30 τράγοι, 64
αρσενικά και 38 θηλυκά ερίφια υψηλής γενετικής αξίας και με εξακριβωμένους γενότυπους για
την Τρομώδη Νόσο.
Στον τομέα της διατήρησης των ζωικών γενετικών πόρων, δίνεται προτεραιότητα στη
διατήρηση ντόπιων φυλών αγροτικών ζώων σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως
είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και το Ευρωπαϊκό Εστιακό
Σημείο για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους (ERFP). 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.
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Κλάδος Φυτοπροστασίας
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κλάδου Φυτοπροστασίας κατά το 2020 περιελάμβαναν
θέματα της Φυτοπαθολογίας και της Εντομολογίας. Οι επιμέρους μελέτες αφορούσαν
προγράμματα φυτοπροστασίας σε δενδρώδεις και λαχανοκομικές καλλιέργειες.
Μέσα από την εκπόνηση μακροχρόνιων ερευνητικών προγραμμάτων, έχει επιτευχθεί η
δημιουργία φυτειών υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού για τις κυριότερες δενδρώδεις
καλλιέργειες με στόχο την παραγωγή, τη διατήρηση και τη 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 εξυγίανσης των δέντρων από ιούς και ιοειδή που στηρίζονται στη χρήση των
εξειδικευμένων τεχνικών της θερμοθεραπείας, κρυοθεραπείας και χημειοθεραπείας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση και το χαρακτηρισμό παθογόνων που
προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή, έχουν μελετηθεί τα βιολογικά και τα μοριακά χαρακτηριστικά
του ιού της τριστέζας, καθώς και πέντε σημαντικών ιοειδών. Αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν
νέες τεχνικές για την ανίχνευση ιών και ιοειδών που προσβάλλουν κύριες δενδρώδεις και
λαχανοκομικές καλλιέργειες. Μελετήθηκε η παρουσία και η διάδοση ιολογικών ασθενειών σε
καλλιέργειες κολοκυνθοειδών και ντομάτας της Κύπρου.
Στην Εντομολογία, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου
Κύπρου και του ΙΓΕ, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα “Βιολογική αντιμετώπιση του υπονομευτή
της τομάτας, Tuta absoluta και διερεύνηση της ανθεκτικότητας του σε εντομοκτόνα”.
Παράλληλα,

διερευνήθηκε

η

ανθεκτικότητα

του

εντόμου

σε

εντομοκτόνα

που

χρησιμοποιούνται ευρέως από τους γεωργούς για την αντιμετώπιση του (chlorantraniliprole,
indoxacarb, emamectin benzoate, spinosad).
Στο Εντομοτροφείο του ΙΓΕ, συνεχίστηκε η εκτροφή “ωφέλιμων” εντόμων για την αντιμετώπιση
των κυριότερων εντομολογικών εχθρών που προσβάλλουν τα λαχανικά. Έγινε εκτροφή των
αρπακτικών M. pygmaeus, Chrysoperla carnea και N. tenuis για αντιμετώπιση των
αλευρωδών, θριπών, λεπιδοπτέρων κ.α., και του παρασιτοειδούς Diglyphus isaea για την
αντιμετώπιση της λιριομύζας.
Διερευνήθηκε η αιτιολογία σημαντικών φυτικών ασθενειών σε καλλιέργειες της Κύπρου. Τα
Εργαστήρια Εντομολογίας και Φυτοπαθολογίας του ΙΓΕ παρείχαν επιστημονική στήριξη σε
γεωπόνους εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας, ιδιώτες γεωπόνους και παραγωγούς, με τη
διεξαγωγή εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαστηριακών δοκιμών. Τέλος ο κλάδος παρείχε
συμβουλές και καθοδήγηση σε φοιτητές, γεωργούς και γεωπόνους για θέματα που αφορούν
τη φυτοπροστασία.
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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, προσδιορίζονται οι τιμές των κυριότερων εδαφικών παραμέτρων οι οποίες θα
τροφοδοτήσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα συμβουλευτικής λίπανσης. Για την αξιολόγηση του
κόμποστ ως εδαφικό υπόστρωμα, μελετήθηκαν βασικές βιολογικές χαρακτηριστικές ιδιότητες
σε υλικά διαφορετικής προέλευσης.
Στη χρήση του επεξεργασμένου νερού, τα αποτελέσματα έδειξαν 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. Η ερευνητική δραστηριότητα πλέον
επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική τύχη φορέων μικροβιακής αντοχής (ανθεκτικά βακτήρια
και γονίδια που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά).
Στη θρέψη-άρδευση των φυτών και τις υδροπονικές καλλιέργειες, , έγινε σημαντικός αριθμός
δημοσιεύσεων,

δημιουργήθηκε

υλικό

για

μάθηση

και

ταυτόχρονα

υποστηρίχθηκαν

επιστημονικά γεωπόνοι, γεωργοί, φοιτητές και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο
γεωργικό τομέα. Συνεχίστηκαν τα ερευνητικά προγράμματα MAGNET 2016-2020 (ΙΠΕ), και
IoT4Potato, CySloP /IOF2020 (Η2020), ενώ παράλληλα ξεκίνησε το πρόγραμμα Ploutos
(H2020) και υποβλήθηκαν άλλα δύο (Prima και ΙΠΕ). Κοινό χαρακτηριστικό σε όλα τα
προγράμματα είναι η αειφορική χρήση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό και θρεπτικά
στοιχεία) και η γεωργία ακριβείας.
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. Κατά το 2020
συνεχίσθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ «GreenNet», το ερευνητικό πρόγραμμα
Διδάκτωρ «Spaces» (ΙδΕΚ), το Excellence of Hubs «ICARUS» (ΙδΕΚ), και η δράση COST
18201 (Conserve Plants), τα οποία άρχισαν το 2019.
Το 2020 ξεκίνησε η διεξαγωγή έρευνας με σκοπό την ολιστική εκτίμηση των πιθανών
κινδύνων της περιβαλλοντικής ρύπανσης από μόλυβδο,. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη δεύτερου
είδους αρουραίου στην Κύπρο, της καφέ ή νορβηγικής ποντίκας Rattus norvegicus, με τη
διενέργεια της πρώτης ακολουθίας mtDNA
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και κρανιοσωματικών μετρήσεων. Επίσης

εξετάστηκε το μιτοχονδριακό D-loop και δέκα μικροδορυφόροι δείκτες, σε 13 δείγματα
κυπριακού ποντικού Mus cypriacus σε μια προσπάθεια εντοπισμού γενετικών διαφορών
μεταξύ διαφόρων περιοχών της Κύπρου. Σε ανάλυση του mtDNA των αγρινών της Σαρδηνίας
και της Κύπρου βρέθηκε ότι τα αγρινά της Σαρδηνίας διατήρησαν τα αρχικά γενετικά
χαρακτηριστικά τους, τα οποία χάθηκαν στους συγγενείς που ζούσαν στις ευρωπαϊκές
ηπειρωτικές χώρες, δεν έχουν καμία σχέση με τα κατοικίδια πρόβατα, ούτε και με τα κυπριακά
αγρινά. Συνεχίζεται, επίσης, η καταγραφή των εδώδιμων και δηλητηριωδών κυπριακών
άγριων μανιταριών.
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Στον κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης διεξάγεται έρευνα στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και
της γεωργίας ακριβείας, ήτοι πληροφοριακά συστήματα, διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet οf
Things - ΙοΤ), δορυφορική τηλεπισκόπηση, και ρομποτική τεχνολογία.
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 (smart farming) 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. τον Οκτώβρη ξεκίνησε το έργο Ploutos (Ορίζοντας 2020) το οποίο έχει ως στόχο τη
δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και την παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν στην
εξισορρόπηση των δυνάμεων εντός της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και θα τον
μεταμορφώσουν σε ένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο σύστημα.
Το 2020 συνεχίστηκε η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Οι αντιλήψεις των Κύπριων
καταναλωτών απέναντι στην Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων διατροφής», που έχει ως βασικό
στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των Κύπριων καταναλωτών απέναντι στην
Ιχνηλασιμότητα των

προϊόντων

διατροφής.

Συνεχίζεται επίσης

το ερευνητικό έργο

«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.
Λειτουργοί του Κλάδου συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ «Enhancing Youth
Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Thought a Game
based Virtual Reality Platform», που 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 δύο 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 πλήρως ανθεκτικά ομοζύγωτα (ARR/ARR) ζώα.
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,
καθώς επίσης και η χαρτογράφηση των Κυπριακών εδαφών ως προς την μικροβιακή τους
σύσταση και γονιμότητα. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν 380 δείγματα που έχουν καταχωριστεί στην
Εθνική Τράπεζα Εδαφικών Πόρων, ενώ εκτελείται εξειδικευμένη χαρτογράφηση των εδαφών
από Κυπριακούς αμπελώνες και δασικές περιοχές. Στα πλαίσια του έργου SUPREME,
αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα πολλαπλών βακτηρίων προώθησης ανάπτυξης κριθαριού
σε συνθήκες έλλειψης νερού και διαπιστώθηκε ότι συμβάλλουν θετικά στην προσαρμογή της
καλλιέργειας στις συνθήκες ξηρασίας. Στα πλαίσια της Εθνικής Τράπεζας Εδαφικών Πόρων,
υπάρχουν διαθέσιμα 160 στελέχη βακτηρίων τα οποία παρουσιάζουν λειτουργικό για την
γεωργία ενδιαφέρον.
Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών
Το Εξεταστικό Κέντρο Ποικιλιών της Κύπρου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019/20 εξέτασε
σε δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (ΔΟΣ δοκιμές) για πρώτη χρονιά
μια ποικιλία σκληρού και ενός μαλακού σιταριού και για δεύτερη χρονιά μιας ποικιλίας γυμνού
κριθαριού. Σε δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (ΚΑΧ δοκιμές) εξετάστηκαν για πρώτη
χρονιά μια ποικιλία σκληρού σιταριού και μια ποικιλία μαλακού σιταριού. Για δεύτερη χρονιά
εξετάστηκαν σε ΚΑΧ δοκιμές μια ποικιλία γυμνού κριθαριού και μια ποικιλία τριτικάλε. Επίσης
εγκρίθηκαν για επανεγγραφή από την Επιτροπή Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού στον
Εθνικό Κατάλογο οι ποικιλίες βίκου "Κίμων" και "Ζήνων" και δίστιχου κριθαριού "Τρίκωμο",
"Λέφκα" και "Μορφώ".
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισαγωγή
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή την διασφάλιση του υγειονομικού καθεστώτος
του ζωικού κεφαλαίου της Κύπρου καθώς και της Δημόσιας Υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω
της εφαρμογής μέτρων πρόληψης της εκδήλωσης νέων ζωικών ασθενειών στην Κύπρο, την
επιτήρηση, τον έλεγχο και την εξάλειψη όσων ενυπάρχουν στην Κύπρο, τη διασφάλιση της
ευημερίας των ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι διαρθρωμένες σε κεντρικό
και επαρχιακό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν οι Τομείς Υγείας και Ευημερίας των
Ζώων και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και οι Κλάδοι Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και ΚΦΠ.
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 αντίστοιχα,
εφαρμόζοντας τις ισχύουσες πρόνοιες της ενωσιακής κτηνιατρικής νομοθεσίας για την
εισαγωγή ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες.
Καθόλη τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε:
- Η ανάληψη συστηματικών μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών και
ζωονόσων.
- Το πρόγραμμα επιτήρησης για τη διατήρηση του καθεστώτος της επίσημα απαλλαγμένης
χώρας για την Ενζωοτική Λεύκωση των Βοοειδών και τη Ψευδολύσσα των Χοίρων.
Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε το πρόγραμμα επιτήρησης της Φυματίωσης.
- Το 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,
το 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.
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- Το πρόγραμμα επιτήρησης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (BSE) με τη
δειγματοληψία εγκεφάλων από βοοειδή ηλικίας 48 μηνών και άνω που πέθαναν ή σφάγηκαν
λόγω επείγουσας σφαγής.
- Το πρόγραμμα δειγματοληψίας τόσο εισαγόμενων ζωοτροφών και πρώτων υλών όσο και
ζωοτροφών από μύλους και εκμεταλλεύσεις, για σκοπούς εφαρμογής της απαγόρευσης
χρήσης ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή των μηρυκαστικών.
- Η εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης για τη Βρουκέλωση των αιγοπροβάτων και των
βοοειδών, ως επίσημα απαλλαγμένη χώρα που είναι η Κύπρος.
- 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.
- Το πρόγραμμα επιτήρησης για τη νόσο του Καταρροϊκού Πυρετού.
- Η εφαρμογή 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 231 εκμεταλλεύσεις
αιγοπροβάτων (6.7% των εκμεταλλεύσεων και 12.2% του συνολικού ζωικού πληθυσμού
αιγοπροβάτων), σε 71 εκμεταλλεύσεις βοοειδών (16.5% εκμεταλλεύσεων και 17.93% του
συνολικού ζωικού πληθυσμού βοοειδών) και σε 60 εκμεταλλεύσεις χοίρων.
Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2019, για
την εφαρμογή του «Σχεδίου δωρεάν σήμανσης και εγγραφής σκύλων», στη διάρκεια του 2020,
έγινε σήμανση και εγγραφή 2760 σκύλων.
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 οι σχετικές τελικές οικονομικές εκθέσεις για τα συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα επιτήρησης ή καταπολέμησης των ζωικών ασθενειών που διενεργήθηκαν το
2019 (Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, Σαλμονέλωση στις μονάδες πουλερικών
αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής και Γρίπη των πτηνών),
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- ‘Οσον αφορά τις τεχνοοικονομικές εκθέσεις για τα αντίστοιχα προγράμματα που πρόκειται να
εφαρμοστούν το 2021 (Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, Σαλμονέλωση στις
μονάδες πουλερικών αναπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, Γρίπη των πτηνών),αναμένουμε από
την ΕΕ να ορίσει την αναθεωρημένη ημερομηνία υποβολής τους αρχές του 2021.
Ταυτόχρονα, κατόπιν προετοιμασίας και υποβολής, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
τα σχετικά προγράμματα καταβολής της συγχρηματοδότησης για το 2020 για τις Μεταδοτικές
Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, τη Σαλμονέλωση των Πτηνών στις μονάδες αναπαραγωγής,
αυγοπαραγωγής και τη γρίπη των πτηνών.
Για διασφάλιση της ευημερίας των ζώων συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για αναβάθμιση του
επιπέδου 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.
Το 2020 διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις σε υποστατικά εκτροφής παραγωγικών ζώων
(βουστάσια, εκτροφές μόσχων, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, κονικλοτροφεία, ιχθυοτροφεία,
μονάδες πουλερικών αυγοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής και αναπαραγωγής), ιπποφορβεία,
ζωολογικούς κήπους, πάρκα ζώων και πτηνών, ενυδρεία, κυνοτροφεία, υποστατικά πώλησης
ζώων συντροφιάς, ξενοδοχεία και καταφύγια ζώων, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν οι συνθήκες
διαβίωσης των ζώων. Παράλληλα, διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις τόσο σε οχήματα μεταφοράς
ζώων. Ειδικά για την ευημερία των χοίρων στις εκτροφές, εντατικοποιήθηκαν δράσεις με
σκοπό τη συμμόρφωσή των χοιροτρόφων με την πρόνοια της Οδηγία 2008/120/ΕΚ που
αφορά την απαγόρευση της αποκοπής της ουράς των χοίρων ως πάγια πρακτική. Επίσης
διερευνήθηκαν παράπονα πολιτών για παραμέληση ή/και κακομεταχείριση ζώων.
Για τις περιπτώσεις που, κατά την άσκηση των επισήμων ελέγχων, διαπιστώθηκε μη
συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αναλήφθηκαν οι δέουσες ενέργειες.
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του νομικού
πλαισίου που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, τροποποιήθηκε ο περί Προστασίας και
Ευημερίας των Ζώων Νόμος με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να καλύπτει
και να προστατεύει τόσο τα δεσποζόμενα όσο και τα αδέσποτα ζώα, τη σημαντική αύξηση των
ποινών και την προσθήκη σημαντικών διατάξεων με τις οποίες δραστικότερα επιδιώκεται η
προστασία των ζώων και ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου. Πέραν τούτου, προωθήθηκε
μια σειρά νομοθεσιών οι οποίες ρυθμίζουν σημαντικά θέματα, όπως είναι οι Κανονισμοί για
την κατοχή και πώληση ζώων και οι Κανονισμοί για τη διατήρηση σκύλων για ιδιωτικούς μη
εμπορικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση και ενδυνάμωση του περί Σκύλων Νόμου
που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και δή των Αρχών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης και στην προώθηση τροποποίησης της διαδικασίας ταυτοποίησης και
αδειοδότησης των σκύλων που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι.
Πέραν των πιο πάνω έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση των περί
Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που Χρησιμοποιούνται για
Επιστημονικούς Σκοπούς) Κανονισμών, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1010
σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/63/ΕΕ και έγιναν όλες οι
αναγκαίες ρυθμίσεις για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής και
δημοσιοποίησης στατιστικών πληροφοριών καθώς και την υποβολή αυτών των δεδομένων και
των σχετικών εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υλοποιήθηκαν επίσης άλλα 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, η παραχώρηση έκτακτης κρατικής χορηγίας προς
φιλοζωικές οργανώσεις που λειτουργούν καταφύγια ζώων για σκοπούς υποβοήθησης της
προσαρμογής/συμμόρφωσης τους με τους πρόσφατα δημοσιευμένους Κανονισμούς για την
προστασία σκύλων και γάτων σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και υποστατικά
προσωρινής φύλαξης, η παραχώρηση έκτακτης οικονομικής βοήθειας σε φιλοζωικές
οργανώσεις για σκοπούς σίτισης αδέσποτων ζώων κατά την περίοδο των περιοριστικών
μέτρων λόγω κορωνοϊού, η εφαρμογή Παγκύπριου σχεδίου στείρωσης αδέσποτων γάτων, η
εφαρμογή προγράμματος δωρεάν σήμανσης κα εγγραφής σκύλων, και η μείωση των τελών
έκδοσης υγειονομικών πιστοποιητικών για προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, προωθείται σχέδιο στήριξης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
σκοπούς ανάπτυξης περιφερειακών υποστατικών φύλαξης αδέσποτων σκύλων.
Η εφαρμογή των πιο πάνω προγραμμάτων, τα οποία καταρτίζει και συντονίζει ο ΤΥΕΖ, γίνεται
από τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία και τον Κλάδο Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.
Τομέας κτηνιατρικής δημόσιας υγείας
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
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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 2020 εγκρίθηκαν 23 νέες εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης,
και διαγράφηκαν 18. Ο αριθμός τους ανήλθε στις 589 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Επίσης
πιστοποιήθηκαν 3 και διαγράφηκε 3 πιστοποιημένη εγκατάσταση. Ο αριθμός τους ανήλθε στις
41 πιστοποιημένες εγκαταστάσεις.
Κλάδος κτηνιατρικών εργαστηρίων
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.
Τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με την εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων, σε συνεργασία με
τους δύο Τομείς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα οποία διευρύνονται συνεχώς για να
καλύπτουν νέα πεδία και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε στρατηγικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της οικονομίας της Κύπρου.
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 τις
Salmonella spp., την L. monocytogenes, τα Campylobacter spp., τις Θαλάσσιες Βιοτοξίνες, το
Βεροτοξινογόνο E. coli και άλλα E. coli, την Τrichinella spiralis, τους Θετικούς στην πηκτάση
σταφυλόκοκκους και τους ιούς στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 1910 εξετάσεις που αφορούσαν τον έλεγχο της συμμόρφωσης
των επιχειρήσεων τροφίμων στα κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας (Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 2073/2005) για την καταμέτρηση της Escherichia coli, των Enterobacteriaceae και
της ολικής μικροβιακής χλωρίδας. Σε ότι αφορά τον έλεγχο των κριτηρίων υγιεινής της
παραγωγικής διαδικασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005) πραγματοποιήθηκαν και
εξετάσεις για την ανίχνευση των Salmonella spp. σε σφάγια ζώων και πουλερικών (245
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δερματολαιμοί από σφάγια πουλερικών και 5 επιφάνειες από σφάγια χοίρων) όπως και
καταμέτρηση των Campylobacter spp σε δερματολαιμούς από σφάγια πουλερικών (245
εξετάσεις).
Επιπλέον, εξετάστηκαν 10 ορτύκια και 120 κουνέλια από σφαγεία για την ανίχνευση των
Salmonella spp. Σε ότι αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τροφίμων στα
κριτήρια ασφάλειας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005) πραγματοποιήθηκαν 2770 εξετάσεις
για την ανίχνευση των Salmonella spp. και

540 εξετάσεις για την ανίχνευση της Listeria

monocytogenes και των Listeria spp.
Στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ότι αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων τροφίμων στα κριτήρια ασφάλειας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005), το 2020
εξετάστηκαν 1794 δείγματα για την ανίχνευση των Salmonella spp και 1794 δείγματα για την
ανίχνευση της L. monocytogenes και των Listeria spp. Σε κανένα δεν ανιχνεύθηκε Salmonella
spp και L. monocytogenes. Επίσης εξετάστηκαν 4 δείγματα για την ανίχνευση των
Campylobacter spp.
Σε ότι αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης στα κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής
διαδικασίας (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005) πραγματοποιήθηκαν 1774 εξετάσεις για την
καταμέτρηση των θετικών στη β-γλυκουρονιδάση Escherichia coli, 1464 εξετάσεις για την
καταμέτρηση των θετικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων, 340 εξετάσεις για την καταμέτρηση
εντεροβακτηριοειδών και 4 εξετάσεις για την καταμέτρηση της ολικής μικροβιακής χλωρίδας.
Το 2020 πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές εξετάσεις σε ζωοτροφές προερχόμενες από τα
ΣΥΚΚΕ (85 εξετάσεις για την ανίχνευση των εντεροβακτηριοειδών και 75 εξετάσεις για την
ανίχνευση των Salmonella spp.). Επιπλέον, αναλύθηκαν και 52 ζωοτροφές του Τμήματος
Γεωργίας για την ανίχνευση των Salmonella spp. Εξετάστηκαν επίσης 90 δείγματα βιοαερίου,
1178 δείγματα νερού και 12 δείγματα πάγου από σφαγεία, φάρμες και εργαστήρια
επεξεργασίας τροφίμων και 45 δείγματα από το τελικό ξέπλυμα με νερό μετά την
αποστείρωση των ισοθερμικών βυτιοφόρων μεταφοράς νωπού γάλακτος.
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 136 δείγματα κρέατος
κοτόπουλου και 200 δείγματα από περιεχόμενο τυφλού εντέρου κοτοπούλου για E. coli
ESBL/AmpC και 311 δείγματα για Campylobacter spp.
Για προσδιορισμό Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα: Με τη μέθοδο
της ποσοτικής ενζυμικής δοκιμής ανοσοπροσρόφησης-ELISA, εξετάστηκαν 898 δείγματα από
τα οποία 25 υπερέβαιναν το νομοθετικό όριο. Με τη μέθοδο προσδιορισμού της αφλατοξίνης
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Μ1 με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης εξετάστηκαν 52 δείγματα νωπού αγελαδινού
γάλατος από τα οποία 7 υπερέβαιναν το νομοθετικό όριο.
Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω στο νωπό γάλα εξετάσεις στα πλαίσια των αυτοελέγχων των
Υπεύθυνων Επιχειρήσεων Τροφίμων αλλά και των επίσημων ελέγχων:

Ανίχνευση

ανασταλτικών ουσιών με τη μέθοδο Delvotest T σε 5178 δείγματα, Προσδιορισμός λίπους,
πρωτεΐνης και λακτόζης με τη μέθοδο φασματοσκοπίας μέσου υπέρυθρου milcoscan FT σε
11561 δείγματα, Μέτρηση σωματικών κυττάρων με τη Φθορο-Οπτο-Ηλεκτρονική μέθοδο
κυτταρομετρία ροής σε 2915 δείγματα, Προσδιορισμός σημείου πήξης με την κρυοσκοπική
μέθοδο σε 156 δείγματα, μέτρηση μικροβίων στο νωπό γάλα με τη μέθοδο κυτταρομετρίας
ροής BENTLEY IBC-BACTOCOUNT σε 4977 δείγματα και ανίχνευση αιγινού στο νωπό
πρόβειο γάλα σε 23 δείγματα.
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 τα Τμήματα:
Βακτηριολογίας-Ορολογίας (ΕΒΟ), Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΕΕΓΚ),
Ιολογίας

(ΕΙ),

Ιστοπαθολογίας

(ΕΙΣΤ)

και

Παθολογικής

Ανατομικής-Βακτηριολογίας–

Παρασιτολογίας (ΕΠΑΒΠ). Από το 2008 και τα πέντε Τμήματα του Εργαστηρίου είναι
διαπιστευμένα κατά το ISO/IEC 17025: 2005.
Το Εργαστήριο Ιολογίας στο πλαίσιο διερεύνησης, επιτήρησης και ελέγχου ασθενειών κατά
το 2020, εξέτασε με τις μεθόδους ELISA, ανοσοδιάχυσης (AGID), αιμοσυγκόλλησης (HA) και
αναστολής της αιμοσυγκόλλησης (HI), άμεσου (DFA) και έμμεσου ανοσφθορισμού (IFA)
12.268 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 453 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. Ορολογικές και μοριακές
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εξετάσεις για την ασθένεια της λεϊσμανίασης πραγματοποιήθηκαν και σε δείγματα ασθενών
που παραπέμφθηκαν από δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρεία.
Τέλος, το Εργαστήριο συμμετείχε σε 14 διεργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες διοργανώθηκαν
από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια Αναφοράς υπεύθυνα για 13 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 (ΕΠΑΒΠ),
διενεργήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
- Έγιναν 1,974 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 275 καλλιέργειες για απομόνωση σαλμονελών.
- Διεκπεραιώθηκαν 324 παρασιτολογικές εξετάσεις.
- Εξετάστηκαν 378 δείγματα ζωοτροφών για παρουσία ή μη ζωικών πρωτεϊνών
- 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.
Το Τμήμα Βακτηριολογίας – Ορολογίας (EBO) εργάζεται για τη διάγνωση βακτηριακών
νοσημάτων στα ζώα. 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
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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 το 2020 σε διεργαστηριακές δοκιμές για την ανθεκτικότητα
μικροβίων (Salmonella, Campylobacter, E.coli) στα αντιβιοτικά με τις μεθόδους Minimum
Inhibition Concentration και Whole Genome Sequencing που διοργανώθηκαν από το
Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για την μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά (DTU, Δανία),
για τη διάγνωση της βρουκέλωσης σε δείγματα ορού βοοειδών με τη μέθοδο Rose Bengal
Test και Complement Fixation Test που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο
Αναφοράς για τη βρουκέλωση (Anses, Γαλλία) και για τη φυματίωση των βοοειδών με τη
μέθοδο απομόνωσης σε εκλεκτικό υπόστρωμα και ταυτοποίησης με real time PCR που
διοργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τη φυματίωσης (VISAVET,
Universidad Complutense Madrid, Ισπανία).
Στο Τμήμα Ιστοπαθολογίας (ΕΙΣΤ) κατά το 2020 διενεργήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
- Εξετάστηκαν συνολικά 273 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.
- Πέραν από τα δείγματα του πιο πάνω κύριου προγράμματος, το 2020 στο ΕΙΣΤ εξετάστηκαν
30 ιστολογικές τομές, με ποικίλα πρωτόκολλα χρώσεων, που αφορούσαν διάφορα δείγματα
αγρινών, σκύλων, μοσχαριών κ.λπ., από νεκροψίες του ΕΠΑΒΠ.
- 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 (ΕΕΓΚ)

στα πλαίσια των προνοιών του Κανονισμού

999/2001/ΕΚ, κατά τη διάρκεια του 2020, ασχολήθηκε με τις πιο κάτω δραστηριότητες:
- Ταχείες Δοκιμές: ΣΕΒ (βοοειδή) και ΜΣΕ (αιγοπρόβατα): Εξετάστηκαν με τη μέθοδο της
ταχείας δοκιμής (ELISA, ΤeSeE Biorad), 1,849 δείγματα εγκεφάλων βοοειδών (όλα αρνητικά)
και 2,755 δείγματα εγκεφάλων προβάτων και 4,782 αιγών. Εντοπίστηκαν τέσσερα (4) θετικά
πρόβατα (0.14%) και εκατό τριάντα οκτώ (138) θετικές αίγες (2.88%).
- Πρόγραμμα Επιλεκτικής Εκτροφής αιγοπρoβάτων και Καθορισμός γονότυπου PrP
προβάτων: Παραλήφθηκαν και στάλθηκαν σε εργαστήριο του εξωτερικού για εξέταση 117,778
δείγματα

ιστού/ή

αίματος

από

49,351

αίγες

και

63,166

πρόβατα

και

καθορίστηκε/επιβεβαιώθηκε ο γονότυπος σε δύο δείγματα προβάτων και σε ένα δείγμα αίγας.
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- Δοκιμές Διάκρισης: Στάλθηκαν στο Εθνικό Εργαστήριο της Ελλάδας για τις ΜΣΕ (Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Λάρισας) 20 θετικά δείγματα εγκεφάλων αιγοπροβάτων, τα οποία εντοπίστηκαν
θετικά, είτε με ιστοπαθολογική εξέταση, είτε με ανοσοϊστοχημεία, είτε με ταχεία δοκιμή.
- Διεργαστηριακές Δοκιμές: Το 2020, 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 ΚΦΠ έχει αναλάβει το κύριο μέρος της γραμματειακής υποστήριξης που παρέχουν
οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (ΚΥ) στο Συμβούλιο ΚΦΠ, την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση όλων
των θεμάτων που αφορούν τα ΚΦΠ στην Κύπρο. Οι 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 2020 ο ΚΦΠ διεκπεραίωσε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Μονάδα Εγγραφής ΚΦΠ
- Παραλήφθηκαν 32/47 αιτήσεις για έκδοση/ανανέωση αδειών κυκλοφορίας αξιολογήθηκαν
όλες και εκδόθηκαν/ανανεώθηκαν

57(+αιτήσεις προηγούμενων χρόνων)/35 άδειες

ΚΦΠ

αντίστοιχα
- Παραλήφθηκαν 1019 αιτήσεις τροποποιήσεων (710 MRP/DCP + 137 εθνικές + 172
αμοιβαίας συνεργασίας), οι οποίες αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν 544 (340 MRP/DCP + 103
εθνικές + 101 αιτήσεις αμοιβαίας συνεργασίας) + 176 αιτήσεις MRP/DCP αξιολογήθηκαν και
εγκρίθηκαν οι οποίες είχαν παραληφθεί σε προηγούμενα έτη (2016-2019).
- Παραλήφθηκαν 52 αιτήσεις για Ειδική Άδεια Κυκλοφορία αξιολογήθηκαν και εκδόθηκαν 47
άδειες (συν 3 άδειες των οποίων οι αιτήσεις είχαν παραληφθεί το 2019)
- Αξιολογήθηκαν 37 αιτήματα για εισαγωγή ΚΦΠ σύμφωνα με τα Άρθρα 91, 92 και 59 (5).
Μονάδα Ελέγχου και Επιθεώρησης ΚΦΠ
Κατά το 2020 διενεργήθηκαν:
- 2 αξιολογήσεις αίτησης για έκδοση άδειας Χονδρεμπορίου ΚΦΠ και 9 για ανανεώσεις άδειας
Χονδρεμπορίου ΚΦΠ
- 1 αξιολόγηση αίτησης για έκδοση άδειας μερικής παρασκευής ΚΦΠ (εισαγωγή από Γ΄χώρες)
- 1 έκδοση άδειας σε εταιρεία για εισαγωγή ΚΦΠ από Γ΄ χώρες
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- 1 επιθεώρηση σε υποστατικά χονδρεμπορίου ΚΦΠ.
- 1 Προετοιμασία και διενέργεια εξετάσεων για Υπεύθυνο χονδρεμπορίου ΚΦΠ που αφορούσε
ένα υποψήφιο.
- 1 Διερεύνηση / Καταγγελία που αφορά ΚΦΠ (λιανική πώληση).
- 98 Rapid Alert /μη συμμορφώσεων παρτίδας Φαρμακευτικών Προϊόντων εκ των οποίων 24
ήταν κτηνιατρικής χρήσης και 1 έχριζε περαιτέρω χειρισμού και ενεργειών.
- Ετήσια έκθεση για το 2019 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.
Μονάδα Επιθεώρησης Φαρμακούχων Ζωοτροφών (ΦΖ)
Το 2020 έγιναν:
- 2 Επιθεωρήσεις Εμπορικών Μύλων ΦΖ,
- 3 Επιθεωρήσεις υποστατικών/εταιρείες παρασκευής ΦΖ για ιδία χρήση
- 2 Επιθεώρηση για διάθεση ΦΖ
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ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), με αποστολή την αειφόρο διαχείριση και
ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και την προστασία και διατήρηση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης έχει σαν όραμα
την 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 παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2020, ανήλθε
στους 7,780 τόνους αξίας περίπου €41 εκ. ενώ η παραγωγή γόνου έφθασε τα 15,9 εκ. ιχθύδια,
αξίας περίπου €2.5 εκ. Τα τελικά στοιχεία για τη συνολική παραγωγή και αξία της Κυπριακής
υδατοκαλλιέργειας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.moa.gov.cy/dfmr)
περί τα μέσα του 2021.
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλλασας και Αλιείας 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ)
«ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020
Στις 2 Ιουλίου 2015 εγκρίθηκε το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ», το οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της ΕΕ με ποσοστό
75,24%, ενώ το υπόλοιπο 24,76% από εθνικούς πόρους. Το συνολικό ποσό του
προγράμματος ανέρχεται στα €52.785.540.
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. Εντάχθηκε και υλοποιείται 1 έργο, με Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
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Μέτρο 1.8: Μέσω του πιο πάνω Μέτρου υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στα
αλιευτικά σκάφη». Μέχρι το τέλος του 2020 εντάχθηκαν 54 έργα με προϋπολογισμό €230.967.
Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2020 καταβλήθηκε στους Δικαιούχους το ποσό των €197.142.
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 1.9: Μέσω του Μέτρου υλοποιείται το «Σχέδιο Προσωρινής Παύσης αλιευτικών
Δραστηριοτήτων» Συνολικά, εντάχθηκαν 277 έργα με προϋπολογισμό €561.750. Συνολικά,
καταβλήθηκε στους Δικαιούχους το ποσό των €508.976.
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 τέλος του 2019, 5 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 2020
καταβλήθηκε το πόσο των €345.080 που αντιστοιχεί με την αλίευση 115.027 κιλών
λαγοκέφαλων.
Στα πλαίσια του ιδίου Μέτρου εντάχθηκε ένα έργο με προϋπολογισμό €800.000 και Δικαιούχο
τον Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – ΤΑΘΕ «Επέκταση/Εκσυγχρονισμός τεχνητών υφάλων
στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές». Επίσης, εντάχθηκαν 3 έργα προστασίας και
αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ: α) «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των λιβαδιών Ποσειδώνιας
(€1.195.950),

β)

«Διερεύνηση

και

αξιολόγηση

ευαίσθητων

θαλάσσιων

βενθικών

οικοσυστημάτων στα χωρικά ύδατα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας» (€1.542.091) και γ) «Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων σε περιοχές Natura
2000» (€400.000). Μέχρι το τέλος του 2020, για τα έργα δημόσιων συμβάσεων του Μέτρου
1.18 δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €1.203.955.
Μέτρο 1.19: Μέσω του Μέτρου 1.19 υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για την αποζημίωση
των ζημιών που προκαλούνται στα αλιεύματα από προστατευόμενα θηλαστικά». Στην 1η
πρόσκληση, εντάχθηκαν συνολικά 339 έργα με προϋπολογισμό €2.573.547 και μέχρι το τέλος
του 2020 καταβλήθηκε το πόσο των €1.299.594 που αφορούσε την αποζημίωση για τα έτη
2015- 2019. Στην 2η πρόσκληση υποβλήθηκαν 359 αιτήσεις και εντάχθηκαν 127 έργα με
προϋπολογισμό €238.402, ενώ τα υπόλοιπα είναι σε διαδικασία έγκρισης.
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 αλιευτικών
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σκαφών»» Μέχρι το τέλος του 2020 εντάχθηκαν 43 έργα με προϋπολογισμό €99.069 (δημόσια
δαπάνη). Το 2020 καταβλήθηκε στους Δικαιούχους το ποσό των €87.274.
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 2020 εντάχθηκαν και ολοκληρωθήκαν 2 έργα με προϋπολογισμό €5.776
(δημόσια δαπάνη) και καταβλήθηκε το αντίστοιχο ποσό στους Δικαιούχους.
Μέτρο 1.23: Στα πλαίσια του Μέτρου προκηρύχθηκαν τέσσερις Προσκλήσεις Υποβολής
Προτάσεων και εντάχθηκαν συνολικά 4 έργα , ενώ 1 έργο βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.
Το 1ο έργο με προϋπολογισμό €6,9 εκ. αφορά τη «Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και
ποταμού Λιοπετρίου» και Δικαιούχος είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Τα άλλα 3
ενταγμένα έργα έχουν Δικαιούχο το Τμήμα Δημοσίων Έργων και αφορούν Βελτιωτικά έργα
στα αλιευτικά καταφύγια με συνολικό προϋπολογισμό περίπου €1 εκ. Μέχρι το τέλος του 2020,
δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €2.353.723.
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 υλοποιείται το Σχέδιο Χορηγιών για «Παραγωγικές
Επενδύσεις

στην

Υδατοκαλλιέργεια»

Στην

1η

και

2η

πρόσκληση,

εντάχθηκαν

και

ολοκληρώθηκαν 10 έργα με προϋπολογισμό €1.584.508 (δημόσια δαπάνη) και καταβλήθηκε
το πόσο των €1.434.869 στους Δικαιούχους. Στην 3η πρόσκληση υποβλήθηκαν 13 αιτήσεις
και εντάχθηκαν 8 έργα με προϋπολογισμό €1.542.031. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στο στάδιο
αξιολόγησης.
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.
Μέτρο 2.11 Μέτρα για τη δημόσια υγεία
Μέσω του Μέτρου 2.11 υλοποιείται το «Σχέδιο Παροχής αντιστάθμισης σε υδατοκαλλιεργητές
για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής / εξαλιεύσεων λόγω έξαρσης του
Covid-19» με προϋπολογισμό €2.275.000 Συνολικά, υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 14 έργα με
προϋπολογισμό € 2.100.000 (δημόσια δαπάνη). Μέχρι το τέλος του 2020 καταβλήθηκε το
πόσο των € 1.182.589 στους Δικαιούχους.
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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». Προκηρύχθηκαν 3 προσκλήσεις
και συνολικά εντάχθηκαν 42 έργα με προϋπολογισμό €166.727. Μέχρι το τέλος του 2020
καταβλήθηκε το πόσο των €136.137 στους Δικαιούχους.
Στα πλαίσια του ιδίου Μέτρου υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 4 έργα: (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, (γ) Ανάπτυξη Συστήματος Ελέγχου με
προϋπολογισμό €3.769.187 και (δ) Αναβαθμίσεις του υφιστάμενου στόλου του ΤΑΘΕ με
ηλεκτρονικά και μηχανικά μέσα με προϋπολογισμό €300.000. Μέχρι το τέλος του 2020,
δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους €2.108.358.
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 €3.652.675.
ΠΕ 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής
Σε ότι αφορά την Τοπικής Ομάδα Δράσης (ΤΟΔΑ) Λάρνακας – Αμμοχώστου, έχουν ενταχθεί
τα ακόλουθα έργα: (α) Λειτουργικά Έξοδα (€472.250), (β) Μελέτη για Ολοκληρωμένο Σχέδιο
Ανάπτυξης και Προβολής του Αλιευτικού Τουρισμού (€14.800), (γ) Ολοκληρωμένα
προγράμματα κατάρτισης για τους αλιείς (€236.000), (δ) 2 Έργα για δημόσιες υποδομές για
την ανάδειξη του Αλιευτικού Χαρακτήρα της περιοχής, από το Δήμο Λάρνακας και Δήμο
Δερύνειας, (€2.008.340) και (ε) 1 Έργο για Ενίσχυση Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
στον Τομέα της Αλιείας (€26.075) από την Κοινότητα Ζυγίου. Σε ότι αφορά Σχέδια Χορηγιών, η
ΤΟΔΑ υλοποιεί α) το Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και
Αναψυχής – Ψαροταβέρνες (€300.000) μέσω του οποίου έχουν ενταχθεί 5 έργα (€234.936)
και ολοκληρώθηκε το 1 έργο με δαπάνες €49.620 και το Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και
της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων (€80.000) μέσω του οποίου έχουν ενταχθεί 3
έργα (€ 68.798).
Σε ότι αφορά την ΤΟΔΑ Λεμεσού έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα: (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 για βελτίωση
των Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στον Αλιευτικό Κλάδο

(€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 ενταχθεί 1 έργο (€229.757), (β) το Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης
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των Αλιευτικών Προϊόντων (Λιανικό Εμπόριο) (€300.000) μέσω του οποίου έχουν ενταχθεί 2
έργα (€105.769), (γ) το Σχέδιο Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών
Προϊόντων (Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο) (€500.000) που έχουν υποβληθεί 3 αιτήσεις και
βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης και (δ) το Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και
Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων) (€300.000).
Στην ΤΟΔΑ Πάφου έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα: (α) Λειτουργικά Έξοδα (€460.000), (β)
Εκπόνηση 2 Μελετών (€75.000), (γ) Ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για τους αλιείς
(€130.000), (δ) Μελέτη προώθησης της παραδοσιακής αλιείας και της πολιτιστικής
κληρονομιάς (€50.000), (ε) Μελέτη για Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης και Προβολής του
Αλιευτικού Τουρισμού (€20.000) και (στ) 1 Έργο για δημόσιες υποδομές για την ενίσχυση του
ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων του Δήμου Πάφου (€1.899.010). Σε ότι αφορά Σχέδια
Χορηγιών, η ΤΟΔΑ υλοποιεί α) το Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό
Ψαροταβέρνων (€150.000) μέσω του οποίου έχουν ενταχθεί 2 έργα (€49.924) και
ολοκληρώθηκε το 1 έργο με δαπάνες €18.905 και το Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση
και Εκσυγχρονισμός Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Αλιευτικών Προϊόντων μέσω του
οποίου εντάχθηκαν 2 έργα (€50.801).
Μέχρι το τέλος 2020, δηλώθηκαν συνολικά από όλες τις ΤΟΔΑ στο ΕΠ δαπάνες ύψους
€2.360.053.
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.
Συνολικά, εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν 3 έργα. Μέχρι το τέλος του 2019 καταβλήθηκε το
πόσο των €205.323 στους αντίστοιχους Δικαιούχους.
Μέτρο 5.4: Μέσω του Μέτρου 5.4 υλοποιείται το «Σχέδιο Χορηγιών για επενδύσεις στον τομέα
μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με προϋπολογισμό €500.000.
Συνολικά, υποβλήθηκαν 3 αιτήσεις και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης.
ΠΕ6: 6 - Προαγωγή της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής
Μέτρο 6.1: Υποβλήθηκε και εντάχθηκε 1 έργο «Ανάπτυξη Υποδομών για το Εθνικό Κοινό
Περιβάλλον Ανταλλαγής Πληροφοριών που αφορούν τη Θαλάσσια Επιτήρηση (Sea-CISE)» με
προϋπολογισμό €470.000 και Δικαιούχο το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
Μέτρο 6.2: Υποβλήθηκε και εντάχθηκε 1 έργο «Έρευνες πτηνών στα θαλάσσια ύδατα της
Κυπριακής Δημοκρατίας» με προϋπολογισμό €416.700 και Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ.
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Μέτρο 6.3: Συνολικά υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν 4 έργα. Τα ενταγμένα έργα είναι τα
ακόλουθα: α) Έρευνα βάσης και Παρακολούθηση των Μη-Αυτόχθονων Ειδών στις θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές Κάβο Γκρέκο και Νησιά στην Κύπρο (€89.250) με Δικαιούχο τον
Τομέα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ, β) Ακουστική και Οπτική Έρευνα για κητώδη στα
θαλάσσια ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (€297.132) με Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ, γ) Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) (€274.523) με Δικαιούχο το Τμήμα Περιβάλλοντος
και δ) Έρευνα Βάσης και παρακολούθηση των μη-αυτόχθονων ειδών στις θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές Λάρα-Τοξεύτρα, Θαλασσινές σπηλιές Πέγειας και στην NATURA2000 θαλάσσια περιοχή Μουλιά, στην Κύπρο (€89.250) και Δικαιούχο τον Τομέα Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος του ΤΑΘΕ. Μέχρι το τέλος του 2020, δηλώθηκαν στο ΕΠ δαπάνες ύψους
€610.704.
Νομοθεσία για την αλιεία
Κατά τη διάρκεια του 2020, 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 Πέμπτη Τροποποίηση των Παραρτημάτων του
Νόμου Διάταγμα του 2020 ΚΔΠ 64/2020 - Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 5208, 21/02/2020). Επίσης,
εκδόθηκε το Διάταγμα Περί Εφαρμογής Κοινοτικών Αποφάσεων και Κοινοτικών Κανονισμών
που Αφορούν Θέματα Αλιείας (Αδειοδότηση Σκαφών Ψυγείων) Διάταγμα του 2020 Κ.Δ.Π
601/2020.
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 2020 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 2020, μερικά από τα κύρια έργα που έχουν
υλοποιηθεί, είναι τα ακόλουθα:
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(α) Κατακυρώθηκε η προσφορά για το έργο «Διαμόρφωση του αλιευτικού καταφυγίου και του
ποταμού στο Λιοπέτρι» από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ξεκίνησαν οι εργασίες το
Σεπτέμβριο 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Μάρτιο 2023 με προϋπολογισμό €8.1
εκ. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ‘’Θάλασσα’’ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ 2014-2020.
(β) Προκηρύχθηκε η προσφορά για τα βελτιωτικά έργα που κρίνονται αναγκαία να γίνουν στο
αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
διαμόρφωση

του

προσήνεμου

κυματοθραύστη,

ανακατασκευή

Το έργο περιλαμβάνει
του

κρηπιδώματος,

αγκυροβόλιο, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού , κατασκευή χώρων υγιεινής και γραφείο
ψαράδων. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΠ ‘’Θάλασσα’’ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΤΘΑ
2014-2020 με εκτιμώμενο κόστος €1.5 εκ..
(γ) Ολοκληρώθηκε η εκβάθυνση της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας με
προϋπολογισμό €366,000.
(δ) Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Ξυλοτύμπου.
(ε) Ανάλογα με τις ανάγκες που δημιουργούνται και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα
αλιευτικά καταφύγια, το ΤΑΘΕ προχωρεί, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς
(Τμήμα Δημοσίων Έργων, τοπικούς συνδέσμους των επαγγελματιών ψαράδων, Δήμους,
Κοινοτικά Συμβούλια κ.λ.π) σε συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των αλιευτικών
καταφυγίων, έχοντας σαν κριτήριο τη σοβαρότητα και επικινδυνότητα της κάθε περίπτωσης.
Υδατοκαλλιέργειες
Το 2020, υπήρχαν αδειοδοτημένοι στην Κύπρο 3 ιδιωτικοί ιχθυογεννητικοί σταθμοί θαλάσσιων
ψαριών, 1 εκκολαπτήριο - εκτροφείο γαρίδων στη στεριά, 9 ιχθυοτροφεία πάχυνσης κυρίως
τσιπούρας και λαυρακιού σε κλουβιά ανοικτής θάλασσας και 8 μικρές μονάδες που
ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή πέστροφας ή/και οξύρρυγχου.
Η συνολική αξία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (γόνου και ψαριών επιτραπέζιου μεγέθους)
το 2020 εκτιμάται ότι, ανήλθε περίπου σε € 41 εκ. από τα οποία τα € 26,1 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

Και στους δυο

Σταθμό

ερευνητικούς

σταθμούς έχουν ολοκληρωθεί αρκετά έργα αναβάθμισης που αποσκοπούν στη βελτίωση της
λειτουργίας τους και στην περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής εργασίας που γίνεται για
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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 2020 έχει προσφέρει θεραπευτική
φροντίδα σε 2 χελώνες του είδους C. caretta και σε 6 χελώνες του είδους C. mydas.
Το 2020 εκδόθηκαν 3,729 ατομικές άδειες ερασιτεχνικής αλιείας σε υδατοφράκτες και 12
ομαδικές. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών
υδάτων έγινε εμπλουτισμός των υδατοφρακτών με 26,870 μικρές και 390 μεγάλες πέστροφες
καθώς επίσης και με 1070 χρυσές τίγκες. 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 2020 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.
Υπολογισμός Αποθεμάτων
Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μελέτες εκτίμησης 4 αποθεμάτων για τα
οποία συλλέγονται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος περιορισμένα βιολογικά δεδομένα
ή/και δεδομένα μόνο από την έρευνα MedITS (χάννος, σουπιά, άσπρη κουρκούνα και
μπακαλιάρος)· για την εκτίμηση αυτών των αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκαν μη αναλυτικές
μέθοδοι που βασίζονται σε περιορισμένα βιολογικά δεδομένα (data limited methods). Οι
μελέτες αυτές εισηγούνται ότι τα είδη (με εξαίρεση τον μπακαλιάρο) αλιεύονται σε βιώσιμα
επίπεδα. Σημειώνεται ότι οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί επίσημα και δεν έχουν αξιολογηθεί
από ειδική επιστημονική επιτροπή.
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Ναυτική Υπηρεσία (ΝΥ)
Η Ναυτική Υπηρεσία 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 72.032, ημερομηνίας 29/4/2011.
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 2020 η ομάδα αντίδρασης δέχτηκε 225 αναφορές
περιστατικών ρύπανσης.
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 εφαρμογής των σχεδίων με την στήριξη της REMPEC
(Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea).
Η ΝΥ συμμετείχε επίσης σε όλα σχεδόν τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης της Κυπριακής
Δημοκρατίας είτε υποστηρικτικά στο θαλάσσιο χώρο είτε ουσιαστικά όταν αφορά θέματα
πετρελαϊκής ρύπανσης ( Πολυεθνική άσκηση NEMESIS 2020).
Θαλάσσιο περιβάλλον
Κατά το 2020, ο Τομέας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ενασχολήθηκε με τις ακόλουθες
δραστηριότητες:
(α) Συνέχιση της εφαρμογής 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)
και συγκεκριμένους χημικούς ρύπους σε νερό και ψάρια.
(β) Συγγραφή της Έκθεσης για την αναθεώρηση των παράκτιων υδάτων για να συμπεριληφθεί
στο 3ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού που εκπονείται από το ΤΑΥ:
Αντωνιάδης Κ., Ρούσου Μ., Μάρκου Μ., Σταύρου, Π., Βασιλείου Ε., Βασιλειάδης Λ., Ιωσηφίδης
Μ., Παπαδόπουλος Β., Αργυρού Μ. (2020). Έκθεση αναθεώρησης - επικαιροποίησης
παράκτιων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)
2000/60/ΕΚ για την χρονική περίοδο 2013-2019. Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,
Κύπρος.
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(γ)

Συνέχιση της εφαρμογής 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 τη συγκεκριμένη Οδηγία.
(δ) Συνέχιση της εφαρμογής της «Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΚ)» (επιμέρους
τμήματα που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον). Ειδικότερα, συνεχίστηκαν τα προγράμματα
παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας M. Monachus, των θαλάσσιων χελωνών C. caretta
& C. mydas καθώς και του αγγειόσπερμου P. οceanica. Συνεχίστηκε επίσης το Πρόγραμμα
MEDPOL της UNEP που επικεντρώνεται στον έλεγχο της ποιότητας των παράκτιων νερών και
στον έλεγχο των αποβλήτων που καταλήγουν στο θαλάσσιο αποδέκτη και γ) στη χρονική
συσσώρευση ρύπων (οργανικοί ρύποι και βαρέα μέταλλα) στα ψάρια.
(ε) Με βάση τη στρατηγική του ΤΑΘΕ για τη δημιουργία Θαλάσσιων Προστατευόμενων
Περιοχών (ΘΠΠ) με Τεχνητούς Ύφαλους, συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των
ΤΥ ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υλοποίησης προσφοράς για επέκταση των έργων
των τεχνητών υφάλων στη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στην Αμαθούντα. Παράλληλα,
ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του Υποβρύχιο Μουσείο που
αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2021 στην Αγία Νάπα.
(στ) Συμμετείχε σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα:
- «Life Euroturtles – Collective actions for improving the conservation status of the EU sea
turtle populations».
- Life IP Managing the Natura 2000 network in Cyprus and shaping a sustainable future»
- QuiteMED 2 –«Joint programme for GES assessment on Dll-noise in the Mediterranean
Marine Region (QUIETMED 2), (DG Environment, European Commission).
(η) Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα MELTEMI «MarinE litter transnational
LegislaTion EnhanceMent and Improvement», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό

Πρόγραμμα

«Interreg

2014-2020,

Balkan-Mediterranean».

Στόχος

του

προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω
διαφόρων δράσεων και η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ήταν η Πάφος.
Εφαρμογή Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας
Το ΤΑΘΕ για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στον αλιευτικό τομέα,
διεξάγει συστηματικά περιπολίες και ελέγχους. Κατά το 2020 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.
Το ΤΑΘΕ πραγματοποίησε 156 περιπολίες με σκάφος στη θάλασσα και εξακόσιες δεκαεπτά
617 περιπολίες σε λιμενικούς χώρους ή ακτές, εγκαταστάσεις διάθεσης/φύλαξης αλιευτικών
προϊόντων και σε υδατοφράκτες. Κατά τις πιο πάνω περιπολίες, πραγματοποιηθήκαν 1106
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αλιευτικές επιθεωρήσεις για σκοπούς εξακρίβωσης της τήρησης της νομοθεσίας βάσει
συγκεκριμένων οδηγιών που ακολουθούνται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Στα πλαίσια τόσο του κοινοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη μέσων για τον έλεγχο της
αλιείας (JDP – 2020), πραγματοποιήθηκαν συνολικά εκατό τριάντα έξι 136 επιθεωρήσεις και
τέσσερις 4 έλεγχοι σε λιμενικούς χώρους, χώρους διάθεσης αλιευτικών προϊόντων και
οχήματα μεταφοράς αλιευτικών προϊόντων, καθώς επίσης εβδομήντα δύο 72 επιθεωρήσεις και
εκατό δέκα 110 έλεγχοι εν πλω και δεκατρείς 13 διοπτεύσεις.
Κατά το έτος 2020 καταγγέλθηκαν συνολικά 402 περιπτώσεις παράβασης της Νομοθεσίας.
Τόσο οι επιθεωρήσεις όσο και οι καταγγελίες παρατίθενται αναλυτικά σε πίνακες στην ετήσια
έκθεση του Τμήματος (2020), η οποία θα αναρτηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 στην
ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/dfmr.
Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ)
Η σωστή και αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών για εντοπισμό και
καταπολέμηση παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων, συνεχίστηκε και το 2020 με επιτυχία.
Κατά τους καθημερινούς ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης αλιευτικών
δραστηριοτήτων εντοπίστηκαν συνολικά 62 παραβάσεις. Πέραν των καθημερινών ελέγχων, το
2020 διενεργήθηκαν 249 διασταυρωμένοι έλεγχοι (cross checks) και εντοπίστηκαν 119
ασυνέχειες /μη συμμόρφωση/ παραβάσεις.
Το 2020 υλοποιήθηκε και τέθηκε λειτουργία η έξυπνη εφαρμογή CY-FIS. H CY-FIS είναι μια
εφαρμογή για συσκευές κινητής τηλεφωνίας που αναπτύχθηκε για την καταγραφή Αλιευτικών
Δραστηριοτήτων από Επαγγελματίες και Ερασιτέχνες Ψαράδες, καθώς και άλλες συναφείς
δραστηριότητες για σκοπούς διαχείρισης αλιευτικών πόρων από το Τμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών.
Το 2020 ξεκίνησε ένα νέο πιλοτικό σχέδιο σχετικά με τον έλεγχο, διαχείριση και την επιτήρηση
των σκαφών ψυγείων που δραστηριοποιούνται στη μεταφόρτωση αλιευτικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων
των μεταφορτώσεων σε σκάφη ψυγεία) θα πρέπει να ελέγχονται από τις αρχές ελέγχου των
κρατών μελών. Αυτή η γενική διάταξη δεν περιγράφεται ακόμη πλήρως στο δίκαιο της ΕΕ,
αλλά το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι καμία αλιευτική δραστηριότητα δεν διεξάγεται χωρίς
προηγούμενη άδεια. Μία δράση του πιλοτικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2020 είναι η δοκιμή
της χρήσης συστημάτων απομακρυσμένης ηλεκτρονικής παρακολούθησης με τη χρήση CCTV
για την επιτήρηση και τον έλεγχο των σκαφών ψυγείων και τη μεταφόρτωση από και προς τα
εν λόγω σκάφη.
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Τα πιλοτικά προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας 2014-2020 - Δράση 3.1.7 του άρθρου 76.2 , του Μέτρου 3.1 - Έλεγχος και Επιβολή
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Θάλασσα 2014-2020».
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) είναι υπεύθυνο για την προστασία, την ορθολογική
ανάπτυξη και την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και στα πλαίσια της εκάστοτε κυβερνητικής υδατικής
πολιτικής. Οι στρατηγικοί στόχοι που καλείται να εκπληρώσει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
δράσεων, με βασικούς άξονες: τη διασφάλιση της πληρέστερης δυνατής κάλυψης των αναγκών
σε νερό για όλες τις χρήσεις, την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων, τη
διασφάλιση της ποιότητας του νερού για όλες τις χρήσεις, και την προστασία των υδάτινων
πόρων και του περιβάλλοντος.
Υδατική κατάσταση
Η υδατική κατάσταση το 2020, όσον αφορά τα μέγιστα αποθέματα νερού στα φράγματα, ήταν η
καλύτερη της τελευταίας 10ετίας με όλα τα φράγματα να υπερχειλούν. Η βροχόπτωση του
υδρολογικού έτους 2019 -20 ήταν 626 χιλιοστόμετρα, ή 122% της κανονικής, ενώ για την ίδια
περίοδο η εισροή νερού στα φράγματα ήταν 136,0 ΕΚΜ και για το ημερολογιακό έτος
Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020, ήταν 105,7 ΕΚΜ με επιπρόσθετη ποσότητα 1 ΕΚΜ στα
εμπλουτιστικά φράγματα Κλήρου - Μαλούντας, Ταμασού και στο φράγμα Σολέας. Επακόλουθο
της μεγάλης εισροής και των ψηλών αποθεμάτων νερού στα φράγματα, ήταν η ικανοποιητική
παροχή νερού για άρδευση το 2020 στις αρδευτικές περιοχές των ΚΥΕ και ιδιαίτερα στις
περιοχές του Ενιαίου Σχεδίου Νοτίου Αγωγού. Η κατανομή των υδατικών αποθεμάτων για το
2020 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.
Παρακολούθηση και προστασία υδάτων
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της σχετικής
εθνικής νομοθεσίας (περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος και τον περί Ενιαίας
Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος) συνεχίστηκαν κατά το 2020 δράσεις που αφορούν στη
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,
καθώς και την παροχή συμβουλών σε θέματα νερού. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκαν θεματικοί
χάρτες (σε GIS) που αφορούν εργασίες του ΤΑΥ και άλλων τμημάτων, οργανισμών και
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συμβούλων-μελετητών, όπως π.χ.

χαρτών χωροθέτησης υδατικών έργων, δικτύων και

σταθμών παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων νερών και υπόγειων και επιφανειακών
υδατικών σωμάτων.
Υπόγεια υδατικά σώματα
Όσον αφορά στα υπόγεια νερά, συνεχίστηκαν οι μετρήσεις στάθμης των υπόγειων υδάτων ανά
εξάμηνο από πέραν των 1000 γεωτρήσεων και από 15 γεωτρήσεις μηνιαία σύμφωνα με τα
αντίστοιχα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης, καθώς και η παρακολούθηση των υπόγειων
υδάτων σε 3 περιοχές (Ποταμιά-Άγιος Σωζόμενος, Παραλίμνι-Άγια Νάπα, δυτικά της Λεμεσού)
οι οποίες αρδεύονται ή προγραμματίζεται να αρδεύονται με ανακυκλωμένο νερό τριτοβάθμιας
επεξεργασίας. Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα
Ύδατα 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), μετρήθηκε η στάθμη νερού στις 85 γεωτρήσεις και η ροή σε μία
πηγή του δικτύου ποσοτικής κατάστασης των συστημάτων υπόγειου ύδατος και λήφθηκαν
δείγματα από τις 89 γεωτρήσεις και 3 πηγές του δικτύου παρακολούθησης ποιοτικής
κατάστασης των συστημάτων υπόγειου ύδατος σύμφωνα με τα προγράμματα παρακολούθησης
της ΟΠΥ, αξιολογήθηκε τόσο η χημική όσο και η ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδάτων.
Στα πλαίσια εφαρμογής του Άρθρου 5 της ΟΠΥ, εκπονήθηκε μελέτη επανεξέτασης,
αναθεώρησης και επαναχαρακτηρισμού των Συστημάτων Υπόγειου Ύδατος και ετοιμάστηκαν
ψηφιακοί ισοπιεζομετρικοί χάρτες (στάθμες υπόγειου νερού) των παράκτιων υδροφορέων
Παραμαλιού για τον Απρίλιο 2020) και Ακρωτηρίου για τον Σεπτέμβριο 2020.
Επιφανειακά υδάτινα 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. Βάσει του εθνικού προγράμματος
παρακολούθησης φυσικών πηγών, καταμετρούνται οι αποδόσεις 87 πηγών με συχνότητα
μέτρησης μία φορά το μήνα.
της παρακολούθησης της κατάστασης τους.
Όσον αφορά την παρακολούθηση βιολογικών ποιοτικών στοιχείων, παρά τον επηρεασμό του
προγράμματος παρακολούθησης από την επιβολή περιορισμού μετακινήσεων σε διεθνές
επίπεδο κατά το 2020 λήφθηκαν συνολικά 242 δείγματα από τους ποταμούς της Κύπρου, 40
δείγματα από ταμιευτήρες νερού ενώ από φυσικές λίμνες λήφθηκαν 31 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).

παρακολουθήθηκαν βαρέα μέταλλα.
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Σε

έξι

επιπλέον

σημεία

ποταμών

Αδειοδότηση έργων υδροληψίας
Κατά το 2020 εκδόθηκαν 724 άδειες έργου υδροληψίας και 554 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. Για το έτος 2020 έγινε έλεγχος ένδειξης υδρομετρητών σε 548 γεωτρήσεις.
Στάλθηκαν πάνω από 150 προειδοποιητικές επιστολές παγκύπρια για συμμόρφωση με τους
όρους των αδειών έργου υδροληψίας και υδροληψίας. Επίσης λήφθηκαν δικαστικά μέτρα και
στάλθηκαν επιστολές για μείωση του ορίου άντλησης.
Εφαρμογή Ευρωπαϊκού Κεκτημένου
Κατά το 2020, το Τμήμα συνέχισε το συντονισμό της διατύπωσης των θέσεων της Κύπρου σε
ότι αφορά την ετοιμασία των Ευρωπαϊκών κανονισμών για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
επαναχρησιμοποίηση του νερού. Επίσης, το Τμήμα, συνέβαλε στην ετοιμασία των θέσεων της
Κύπρου, για την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό, σε ότι αφορά τα θέματα της
αρμοδιότητας του.
Εκτός από τη δράση του σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία του με τα άλλα
Κράτη Μέλη, το Τμήμα στοχεύει και στην ενδυνάμωση των εθνικών, διεθνών και περιφερειακών
συνεργασιών για αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης των
υδάτων, μέσω προώθησης συνεργασιών. Το ΤΑΥ συνέβαλε στην υλοποίηση των Στόχων
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (Sustainable Development Goals), σε ότι αφορά το
Στόχο αρ.6 (SDG 6) που αφορά τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και βιώσιμης διαχείρισης
των υδάτων και υγιεινής για όλους.
Οδηγία – Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ, ΟΠΥ)
Οι κύριες δραστηριότητες σχετικές με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ κατά το 2020 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, για τους σκοπούς εκπόνησης του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης, το ΤΑΥ
προχώρησε σε αξιολόγηση των πιέσεων στη λεκάνη απορροής ποταμού της Κύπρου,
επαναπροσδιορισμό

των

υδατικών

σωμάτων,

αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων

του

προγράμματος παρακολούθησης εσωτερικών υδάτων της εξαετίας 2013-2019 σύμφωνα με τα
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άρθρα 5 και 6 της ΟΠΥ, ενώ ολοκλήρωσε την πρώτη και ξεκίνησε τη δεύτερη φάση της
Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του σχεδίου, σύμφωνα με το Άρθρο 14.1 της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων
Συνεχίστηκε η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για
την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων για οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από
2000 άτομα από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων εκ μέρους του ΤΑΥ, καθώς επίσης και η
παροχή τεχνικών συμβουλών σε σχέση με αποχετευτικά προβλήματα σε αγροτικές κοινότητες
με ισοδύναμο πληθυσμό μικρότερο από 2000 άτομα.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την υλοποίηση αποχετευτικών έργων και σταθμών επεξεργασίας
λυμάτων αναφέρονται, ενδεικτικά τα ακόλουθα:
-

Βρίσκονται σε εξέλιξη επτά συμβόλαια λειτουργίας και συντήρησης βιολογικών σταθμών και
αντλιοστασίων λυμάτων σε στρατόπεδα και κοινότητες

-

Βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών για τη λειτουργία και συντήρηση
για δεκατέσσερις σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και τριών
σταθμών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στους συνοικισμούς Κοφίνου, Λειβάδια
και Αρεδιού.

-

Κατακυρώθηκε προσφορά για μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου συλλογής λυμάτων
στην Κυπερούντα.

-

Ολοκληρώθηκε το έργο του τεχνητού υδροβιότοπου στα Χολέτρια της Πάφου, ενός φυσικού
σύστηματος επεξεργασίας λυμάτων της κοινότητας, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Balkan-Mediterranean Programme. Με παράδειγμα το
πιο πάνω έργο, το ΤΑΥ προχώρησε στη διερεύνηση του ενδεχόμενου να γίνει αναβάθμιση
του υφιστάμενου σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στους Αγίους Βαβατσινιάς με την
κατασκευή παρόμοιου τεχνητού υδροβιότοπου.

-

Οι παράνομες χωμάτινες δεξαμενές στην περιοχή Βατί στην επαρχία Λεμεσού, έχουν
τερματίσει τη λειτουργία τους και ο νέος σταθμός Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών
Αποβλήτων Βατί που έχει λειτουργήσει στην περιοχή, εξυπηρετεί όσους παραγωγούς
αποβλήτων έχουν εξασφαλίσει άδεια διάθεσης λυμάτων για τον εν λόγω σταθμό.

-

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών για τη λειτουργία και συντήρηση του
σταθμού Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων Βαθιάς Γωνιάς ΤΑΥ και
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία προσφυγής.

-

Συνεχίστηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του Αποχετευτικού
συστήματος Συλλογής Συμπλέγματος Σολέας, ενώι στα πλαίσια του έργου Αποχετευτικό
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σύστημα συμπλέγματος Κοκκινοχωρίων άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τον
σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στην Άχνα.
Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε η Έκθεση του Νέου Προγράμματος Εφαρμογής της Κύπρου

-

(ΠΕ-2018), όπως προβλέπεται από το Άρθρο 17 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων, με έτος αναφοράς το 2018, και υποβλήθηκε στην Ε. Ε. στις
30/06/2020.
Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τη Διαχείριση και Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας
Οι κύριες δραστηριότητες σχετικές με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ κατά το 2020 ήταν η εφαρμογή
του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) και μέτρων σχετικού Προγράμματος
Μέτρων, όπως, Υδρολογική αξιολόγηση περιοχών πλημμύρας, Διαχείριση/επικαιροποίηση
βάσης δεδομένων πλημμυρικών φαινομένων, Παρακολούθηση και συντονισμός της μελέτης
Αντιπλημμυρικών Έργων στον Ποταμό Κλήμο, Ετοιμασία πιλοτικών τεχνικών συγκράτησης
φερτών υλών στα υδατορέματα, Κατασκευή του έργου Προστασίας και Διαμόρφωσης της
Κοίτης του ποταμού Βαθιά, καθώς και το μέτρο C12 & C13 στον ποταμό Κοσιηνά και στον
ποταμό Λιμνάρκα στην Πάφο.
Παράλληλα με τα πιο πάνω, για τους σκοπούς εκπόνησης του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων Πλημμύρας ολοκληρώθηκε η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας
(ΠΑΚΠ), αναγνωρίστηκαν οι νέες Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας βάσει της
ΠΑΚΠ και κατακυρώθηκε Σύμβαση για την «Ετοιμασία Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και
Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις αναθεωρημένες Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου
Πλημμύρας, αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Κύπρου και
εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 2ο ΣΔΚΠ.
Προγραμματισμός – Μελέτες και Εκτέλεση Υδατικών Έργων
Το 2020 συνεχίστηκε ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας
νέων έργων υποδομής καθώς και η εκπόνηση τελικών μελετών για την κατασκευή των έργων.
Έργα Ενίσχυσης και Ικανοποίησης Αναγκών Ύδρευσης
-

Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας (Υδατικό Έργο
«Βασιλικός-Λευκωσία»):
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.
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-

Ενίσχυση υδατοπρομήθειας στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου (Υδατικό Έργο
«Κοκκινόκρεμμος»:
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 3ων υδατοδεξαμενών Glass Lined Steel (GLS) συνολικής
χωρητικότητας 15.000 m3 οι οποίες έχουν συνδεθεί με την υφιστάμενη υποδομή ύδρευσης
της περιοχής. Παράλληλα ετοιμάζονται έγγραφα διαγωνισμού για την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τελική μελέτη του αγωγού σύνδεσης της αφαλάτωσης
Δεκέλειας με το ύψωμα Κοκκινόκρεμμου καθώς και τα έγγραφα για τη διενέργεια
διαγωνισμού Design-Built για την κατασκευή ακόμη 2 δεξαμενών GLS 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%.

Το

Έργο

εγκρίθηκε

για

συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.
-

Νέο αντλιοστάσιο πόσιμου νερού στην Τερσεφάνου: Υλοποιείται η σύμβαση που αφορά
στην μελέτη και στο σχεδιασμό του νέου αντλιοστασίου που θα συνδεθεί με τις δεξαμενές
επεξεργασμένου νερού του διυλιστηρίου πόσιμου νερού της Τερσεφάνου για να προωθεί
νερό ύδρευσης προς τη δεξαμενή εξισορρόπησης Ιδαλίου.

-

Μονάδα Αφαλάτωσης Πάφου:
Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια και των δεξαμενών
αποθήκευσης στο χώρο του Διυλιστηρίου πόσιμου νερού Ασπρόκρεμμου.

-

Διασύνδεση Φραγμάτων Πάφου (Ευρέτου, Κανναβιού και Ασπρόκρεμμου):
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της υποδομής για το ένα από τα δύο αντλιοστάσια.

-

Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην Ανατολική Λεμεσό:
Οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μεταφορά αφαλατωμένου νερού από την αφαλάτωση
Βασιλικού συνεχίζονται βάσει του χρονοδιαγράμματος.

-

Υδατοπρομήθεια ευρύτερης περιοχής Λεμεσού:
Βρίσκονται υπό εκτέλεση τα έργα υποδομής για την τροφοδοσία των περι-αστικών
περιοχών Λεμεσού από την αφαλάτωση Επισκοπής.

-

Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Χαμηλών Χωριών Πάφου:
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια μέρους του αγωγού και προγραμματίζεται η κατασκευή του.

-

Αναβάθμιση Διυλιστηρίων:
Έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη με Σύμβουλο Μηχανικό για τη διερεύνηση των
απαιτούμενων έργων για την αναβάθμιση των διυλιστηρίων.

-

Νέο Διυλιστήριο Χοιροκοιτίας:
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Ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε στο ΥΓΑΑΠ το Σημείωμα Έργου (PCN) για την κατασκευή
νέου Διυλιστηρίου στη Χοιροκοιτία προς αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου διυλιστηρίου
που βρίσκεται στον ίδιο χώρο και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70.
Έργα Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού
-

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.
Έχει επίσης ξεκινήσει η κατασκευή του ενός εκ των δύο αντλιοστασίων.
-

Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας:
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Βαθιάς Γωνίας και 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.
Παράλληλα με τα πιο πάνω εκπονείται, από ιδιώτη μελετητή, το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης
(Master Plan) για τη χρήση του ανακυκλωμένου νερού που θα λαμβάνει υπόψη τις
μελλοντικά παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού από τους Σταθμούς
Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς 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 στον υπό κατασκευή Σταθμό
Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού.
Παράλληλα με τα πιο πάνω εκπονείται, από ιδιώτη μελετητή, το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης
(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:
Βρίσκεται υπό εξέλιξη η κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου χωρητικότητας 4,3 εκ. m3
νερού και τροχοδρομείται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εγκατάσταση του
κεντρικού αγωγού μεταφοράς από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας προς το
Φράγμα Τερσεφάνου. Παράλληλα ολοκληρώθηκε και ο τελικός σχεδιασμός των
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αρδευτικών δικτύων. Το Έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής
για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Άλλα Υδατικά Έργα
-

Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου:
Ξεκίνησε η κατασκευή του Έργου που αφορά στα φράγματα Καμμίτση & Αρχαγγέλου.
Παράλληλα επικαιροποιείται η μελέτη των αγωγών σύνδεσης και μεταφοράς νερού στην
Αρδευτική Περιοχή Αναδασμού Αραδίππου. Το Έργο εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση
από το Ταμείο Συνοχής για την Προγ. Περίοδο 2014-2020.

-

Αρδευτικό Έργο Σολέας:
Ολοκληρώθηκε η προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων μέρους του Έργου και
συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης τους από το Επαρχιακό Γραφείου Λευκωσίας.
Παράλληλα ετοιμάζονται έγγραφα διαγωνισμού για την κατασκευή των υπολοιπόμενων
αρδευτικών δικτύων στις κοινότητες Τεμβριάς, Κοράκου, Ευρύχου, Φλάσου, Λινού και
Κατυδάτων.

-

Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου στην τουριστική περιοχή Γιαλιάς του Κ.Υ.Ε. Χρυσοχούς:
Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2020 από το Επαρχιακό Γραφείο Πάφου.

-

Διαχειριστική Μελέτη Δυτικής Λευκωσίας
Ανατέθηκε σύμβαση παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ιδιώτη μελετητή για την
εκπόνηση ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης για την ενίσχυση των υδατικών αναγκών της
Δυτικής Επαρχίας της Λευκωσίας. Στόχος της μελέτης η λήψη απόφασης για προώθηση
προς υλοποίηση των έργων που θα κριθούν ως βέλτιστες επιλογές ώστε να
ικανοποιηθούν οι υδατικές ανάγκες (ύδρευσης + άρδευσης) της περιοχής.

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
Το νερό ύδρευσης που παράγεται από τα Διυλιστήρια νερού και τις Μονάδες Αφαλάτωσης,
διοχετεύεται

μέσω

των

ΚΥΕ,

στις

δεξαμενές

των

Τοπικών

Αρχών

(Συμβούλια

Υδατοπρομήθειας, Δήμοι και Κοινότητες). Η συνολική παραγωγή νερού ύδρευσης από τα
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Διυλιστήρια νερού και τις Μονάδες Αφαλάτωσης, ανήλθε κατά το 2020 στα 77,33 ΕΚΜ, σε
σχέση με 86,8 ΕΚΜ το 2019.
Η συνολική παραγωγή πόσιμου νερού από τα Διυλιστήρια Τερσεφάνου, Κόρνου, Λεμεσού,
Ασπρόκρεμμου και Κανναβιούς, ανήλθε κατά το 2020 στα 47,56 ΕΚΜ, σε σχέση με 32,0 ΕΚΜ
το 2019. Η συνολική παραγωγή των Ταχυδιυλιστηρίων Ταμασού και Κλήρου, τα οποία
διυλίζουν νερό από τα Φράγματα Ταμασού και Κλήρου, ανήλθε κατά το 2020 στις 492.920 ΚΜ,
σε σχέση με 387.520 ΚΜ το 2019. 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 2020 στις 55.760 ΚΜ, σε σχέση με 41.990 ΚΜ
το 2019.
Η συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού από τις Μονάδες Αφαλάτωσης Δεκέλειας,
Λάρνακας και Βασιλικού, με την Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής να παραμένει σε κατάσταση
αναμονής, ανήλθε κατά το 2020 στα 29,77 ΕΚΜ, σε σχέση με 54,8 ΕΚΜ το 2019. 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.
Κυβερνητικά Αρδευτικά Δίκτυα
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2020 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.
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Κατά το 2020 άρχισε η διαδικασία οικονομικής ενίσχυσης Αρδευτικών Τμημάτων σύμφωνα με
τη σχετική απόφαση του Υ.Σ. με αρ. 89.136 και ημερ. 31/3/2020. Το ΤΑΥ συντονίζει τη
διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των αιτημάτων των Α.Τ., από τον Έφορο Ελέγχου
Κρατικών Ενισχύσεων και την αρμόδια Επιτροπή που συστάθηκε με βάση την απόφαση. Κατά
το 2020 ενισχύθηκαν οικονομικά 14 Αρδευτικά Τμήματα με συνολικό ποσό €199.986.
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 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
Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η υλοποίηση των δύο Συμβάσεων για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ
στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι Μελέτες Ελλείμματος
Χρηματοδότησης και Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ενώ εκδόθηκαν και οι αντίστοιχες
Γνωμοδοτήσεις από την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή. Όσον αφορά την αποκατάσταση του
ΧΑΔΑ Κοτσιάτη έχει υποβληθεί το προσχέδιο των Εγγράφων Διαγωνισμού στη Διεύθυνση
Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών για εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου.
Για την αποκατάσταση των λοιπών ΧΑΔΑ της επαρχίας Λευκωσίας, έχει υποβληθεί από το
Μελετητή το προσχέδιο των Έγγραφων Διαγωνισμού και αξιολογούνται από το ΤΑΥ. Για την
αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα των 25 ΧΑΔΑ Λεμεσού, των οποίων το σύνολο των
απορριμμάτων τους θα μεταφερθούν στον ΧΑΔΑ Βατί, έχει υποβληθεί από το Μελετητή μέρος
της Τελικής Μελέτης Εφαρμογής και των Κατασκευαστικών Σχεδίων, καθώς επίσης και μέρος
των Μελετών για την αποκατάσταση των λυματοδεξαμενών στον ΧΑΔΑ Βατί. 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.
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Παγκύπριο Δίκτυο Πράσινων Σημείων (ΠΣ)
Το ΤΑΥ, ως Τεχνικός Σύμβουλος των επαρχιακών ΣΕ, παρείχε τεχνική υποστήριξη σε αυτά
αναφορικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου ΠΣ, το οποίο
περιλαμβάνει 22 σταθερά και 4 κινητά ΠΣ. Επίσης, εξέτασε την προώθηση της κατασκευής
πέντε νέων ΠΣ στις Κοινότητες Τρούλλων, Αυγόρου, Επταγώνιας, Πελενδρίου και στο Δήμο
Λακατάμιας, καθώς και την προώθηση της επέκτασης του υφιστάμενου ΠΣ Αλάμπρας.
Περαιτέρω, το ΤΑΥ υποστήριξε το Σύμπλεγμα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας στην ετοιμασία
πρότασης για δημιουργία τριών πιλοτικών Σημείων Συλλογής στις Κοινότητες Αγροκηπιάς,
Φαρμακά και Αρεδιού. Τέλος, κατέγραψε και αξιολόγησε τις ανάγκες των επαρχιακών ΣΕ για
την αγορά κατάλληλης δυναμικότητας τεμαχιστών πράσινων ή/και ογκωδών αποβλήτων.
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) επαρχίας Πάφου
Το ΤΑΥ παρείχε τεχνική υποστήριξη στο εν λόγω Συμβούλιο, για την ετοιμασία εγγράφων
ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή νέου κυττάρου στο χώρο του ΧΥΤΑ Πάφου καθώς
επίσης και υποστήριξη για την προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση του εν λόγω
διαγωνισμού.
Συστήματα πληροφορικής και τηλεμετρίας
Η υποδομή του Τμήματος περιλαμβάνει εξειδικευμένα συστήματα πληροφορικής που
επιτρέπουν στο προσωπικό του ΤΑΥ να εκτελεί τις καθημερινές του εργασίες με
αποτελεσματικό τρόπο. Το δίκτυο Η/Υ του ΤΑΥ έχει επανασχεδιαστεί για να παρέχει τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια από Κυβερνοαπειλές αλλά και την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά από τους
χρήστες αλλά και του πολίτες. Εν μέσω Πανδημίας συνεχίστηκαν τα έργα τεχνολογίας τα οποία
υλοποιούνται στο ΤΑΥ με γνώμονα την εξοικονόμηση προσωπικού και την αποτελεσματικότερη
λειτουργία των έργων, όπως.
Έχει ολοκληρωθεί η τρίτη φάση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) του ΤΑΥ και
έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό οι περισσότερες λειτουργίες του Τμήματος. Συγκεκριμένα, με την
ολοκλήρωση της τρίτης φάσης το σύστημα θα χρησιμοποιείται από τους Λειτουργούς του ΤΑΥ
στο πεδίο μέσω ταμπλετών, επιταχύνοντας δραστικά τις εργασίες πεδίου. Επίσης έχει
ολοκληρωθεί το σύστημα ηλεκτρονικών αιτήσεων και βρίσκεται στο στάδιο τελικού ελέγχου. Με
την ολοκλήρωση του ελέγχου, αιτήσεις του ΤΑΥ θα μπορούν να υποβληθούν από το κοινό
ηλεκτρονικά εντός του 2021.
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. Σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών προχώρησε στην
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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. Οι κύριοι στόχοι της
εκστρατείας είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα εξοικονόμησης
νερού, και να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση νερού με αλλαγή συμπεριφοράς. Κατά τη διάρκεια
του 2020, το Τμήμα δεν διοργάνωσε εκδηλώσεις, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.
Ασφάλεια και υγεία
Κατά το 2020 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).
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ιδρύθηκε το 1950 και από τις αρχές δεκαετίας του 1970
υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Τμήμα είναι ο
τεχνικός σύμβουλος του Κράτους για όλα τα γεωλογικά θέματα.
Το Τμήμα, είναι διοικητικά διαρθρωμένο στους κλάδους: (α) Γεωλογικής Χαρτογράφησης, (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, γεωτρητικά εργοτάξια, γεωχημικό εργαστήριο για
αναλύσεις νερού και εδαφών, γεωτεχνικό εργαστήριο για γεωτεχνικές δοκιμές, 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 γεωλογικής κληρονομιάς.
Γενικές δραστηριότητες
Κατά το 2020, 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 Γεωεπιστημών (International
Union of Geological Sciences – IUGS), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Γεω-Ερευνητικό
Ινστιτούτο του Potsdam της Γερμανίας και με την Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή
(Intergovernmental Oceanographic Commission – IOC) της UNESCO στο πλαίσιο του
προγράμματος NEAMTWS (Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern
Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas).
Kατά το έτος 2020 ανορύχθηκαν 14 γεωτρήσεις για σκοπούς γενικής γεωλογικής και γεωτεχνικής
έρευνας συνολικού βάθους 402,5 μέτρων και 16 γεωτρήσεις για σκοπούς υδρογεωλογικής
έρευνας συνολικού βάθους 3574 μέτρων. Το συνεργείο δοκιμαστικών αντλήσεων διεξήγαγε 11
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δοκιμαστικές αντλήσεις σε επιτυχείς γεωτρήσεις. Τον Δεκέμβριο του 2020, ξεκίνησε η παράδοση
του καινούργιου περιστροφικού γεωτρύπανου (Rig29), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του Φεβρουαρίου 2021 με την ανόρυξη μιας ερευνητικής / δοκιμαστικής γεώτρησης βάθους 600
μέτρων στην περιοχή της Κοινότητας Πυργών (Σταυροβούνι).
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, πραγματοποιήθηκε γεωφυσική διασκόπηση για τις ανάγκες του
Τμήματος Δασών στο χώρο του υπό-διαμόρφωση διαύλου ανατολικά του χωριού Μάμμαρι.
Πραγματοποιήθηκε, επίσης, γεωφυσική διασκόπηση στην κοινότητα του Κόρνου με σκοπό την
εξεύρεση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης.
Το γεωχημικό εργαστήριο έχει εκπονήσει τις χημικές αναλύσεις, που απαιτούνται για τις
διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος. Η εργασία που επιτελείται εμπίπτει στο πεδίο της
αναλυτικής

γεωχημείας,

φασματοσκοπίας,

όπου

χρωματογραφίας

χρησιμοποιούνται
και

προηγμένες

περιθλασιμετρίας

για

αναλυτικές

χημικό

και

μέθοδοι

ορυκτολογικό

χαρακτηρισμό γεωλογικών δειγμάτων.
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 της
σημερινής δομής του νησιού μας, η συλλογή και η αξιολόγηση των γεωλογικών στοιχείων και
πληροφοριών καθώς και η διάχυση της γεωλογικής γνώσης με την έκδοση γεωλογικών και
θεματικών χαρτών και άλλων ενημερωτικών εντύπων.
Το 2020 συνεχίστηκε με αργό ρυθμό, λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, η γεωλογική
χαρτογράφηση στην επαρχία Αμμοχώστου και στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού,
με απώτερο στόχο την έκδοση γεωλογικών χαρτών σε κλίμακα 1:25.000. Επίσης, έγιναν
υπαίθριες εργασίες για να ξεκινήσει η χαρτογράφηση της περιοχής Πισσουρίου – Σωτήρας
Λεμεσού.
Στα

πλαίσια

του

ευρωπαϊκού

προγράμματος

BILATERAL/RUSSIA(RFBR)/1118/0025

(RESTART 2016 – 2020), σε συνεργασία του Τμήματος με την Ρωσική Ακαδημία Επιστημών,
διεξάγεται

μικρο-παλαιοντολογική

έρευνα

με

σκοπό

τη

δημιουργία

λεπτομερούς

στρωματογραφίας των πετρωμάτων του Μεσοζωικού της Κύπρου.
Έρευνα για ορυκτούς πόρους
Το Τμήμα καλύπτει ένα 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.
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Στο πλαίσιο της Αειφόρου Λατομικής και Μεταλλευτικής Ανάπτυξης της Κύπρου συνεχίζεται η
Σύμβαση για τη Στρατηγική Μελέτη για την Αειφόρο Λατομική και Μεταλλευτική Ανάπτυξη της
Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2050, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022. Ως
εκ τούτου και μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη, αναστάλθηκε οποιαδήποτε ενέργεια για το
θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην Επαρχία Λάρνακας, ενώ, επίσης, έχει
δεσμευθεί και όλη η περιοχή της Κύπρου για σκοπούς έρευνας για λατομικά υλικά.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτήρησης της αγοράς αδρανών υλικών, συνεχίστηκε ο έλεγχος
της ποιότητας των αδρανών υλικών από τις σκυροθραυστικές μονάδες και εργοτάξια, με την
πραγματοποίηση συνολικά 320 δειγματοληψιών.
To 2020 συνεχίστηκε η εκπόνηση του προγράμματος «Mineral Intelligence for Europe
(Mintell4EU)» με αντικείμενο τη βελτίωση της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων σχετικά με τις
πρώτες ύλες. Το Τμήμα, λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19, συμμετείχε σε σειρά
τηλεδιασκέψεων καθώς και σε σχετικό διαδικτυακό εργαστήριο και συσκέψεις για θέματα
ορυκτών πόρων. 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.
Συνεχίστηκε επίσης η εκπόνηση του προγράμματος «European Environment Information and
Observation Network (EIONET)» στο οποίο το Τμήμα είναι μέλος του Εθνικού Κέντρου
Αναφοράς του εν λόγω Δικτύου (NFP). Μια εκ των δράσεων του προγράμματος είναι η
διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και των αποβλήτων από κατεδαφίσεις (C&DW) που
αποτελούν τη μεγαλύτερη ροή αποβλήτων στην ΕΕ και οι οποίες προσφέρουν τις ευκαιρίες να
ενταχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως ανακυκλώσιμα υλικά στα πλαίσια της εφαρμογής της
κυκλικής οικονομίας.
Το Τμήμα επίσης συμμετείχε ως τρίτο μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Mineral resources in
sustainable land-use planning (MinLand)», το οποίο σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις που αφορούν τον ανταγωνιστικό χωροταξικό σχεδιασμό, που σχετίζεται με
διαφορετικές χρήσεις γης.
Αξιολόγηση των Υπόγειων Υδατικών Πόρων
Οι κυριότερες δραστηριότητες στον τομέα των υδατικών πόρων είναι η έρευνα, αξιοποίηση,
παρακολούθηση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων, η επίλυση υδρευτικών
προβλημάτων των κοινοτήτων και η εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που σχετίζεται
με την προστασία των νερών. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε σειρά κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και προς ιδιώτες.
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Για σκοπούς ενίσχυσης της ύδρευσης των κοινοτήτων εκπονήθηκαν υδρογεωλογικές
επισκοπήσεις και ανορύχθηκαν 13 γεωτρήσεις συνολικού βάθους 3005 μέτρων. 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. Η εκτέλεση των πιο πάνω γεωτρήσεων έγινε αποκλειστικά με γεωτρητικά εργοτάξια
του Τμήματος και ανορύχθηκαν για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ύδρευσης σε διάφορες
κοινότητες. Επίσης, εκτελέστηκαν 11 δοκιμαστικές αντλήσεις. Ανορύχθηκαν 3 γεωτρήσεις για
ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον, έγινε διαχείριση των κυβερνητικών γεωτρήσεων, όπου
ανανεώθηκαν 71 άδειες χρήσης και δόθηκαν 7 νέες άδειες.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών προνοιών της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την
προστασία των νερών από νιτρορύπανση από γεωργικές δράσεις (Κ.Δ.Π. 534/2002, Νόμος
106(Ι) 2002), καθορίστηκαν 7 ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες, που βρίσκονται στις
περιοχές

Κοκκινοχωριών,

Κιτίου-Περβολιών,

Ακρωτηρίου,

Πέγειας,

Πόλης

Χρυσοχούς,

Ορούντας και της κοίτης του Πεντάσχοινου, στις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα μέτρων με την
εποπτεία του Τμήματος Γεωργίας. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα λειτουργεί δίκτυο
παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών, που καλύπτει όλους
τους υδροφόρους ορίζοντες στις ευπρόσβλητες σε νιτρορύπανση ζώνες. Παρακολουθούνται
επίσης τα επιφανειακά νερά, σε επιλεγμένα σημεία. Συνολικά, λειτουργούν 238 σταθμοί
παρακολούθησης των υπόγειων νερών και 13 σταθμοί των επιφανειακών, από τους οποίους
συλλέχτηκαν συνολικά 376 δείγματα, στα οποία έγιναν οι σχετικοί προσδιορισμοί στο χημικό
εργαστήριο

του

Τμήματος.

Από

την

αξιολόγηση

των

αποτελεσμάτων

του

δικτύου

παρακολούθησης δεν προκύπτει βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών και επιφανειακών
νερών σε σχέση με τη νιτρορύπανσή τους.
Το 2020 ετοιμάστηκε και αποστάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση αξιολόγησης για την
κατάσταση των υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων υδάτων σε σχέση με τη νιτρορύπανση
γεωργικής προέλευσης για την τετραετία 2016 – 2019. Από την έκθεση δεν προκύπτει
οποιαδήποτε ουσιαστική διαφοροποίηση στην ποιότητα των υδάτων σε σχέση με τις
προηγούμενες τετραετίες.
Συνεχίστηκε η παρακολούθηση των υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60ΕΕ). Το εν λόγω δίκτυο αποτελείται από 95 σταθμούς
και καλύπτει όλα τα υπόγεια υδατικά σώματα. Περαιτέρω, έγινε αξιολόγηση της κατάστασης των
υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων
υδάτων από τη ρύπανση και υποβάθμιση, σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και
το Τμήμα Περιβάλλοντος. Συνολικά συλλέχτηκαν 73 δείγματα, στα οποία έγιναν οι σχετικοί
προσδιορισμοί στο χημικό εργαστήριο του Τμήματος και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Να
σημειωθεί, ότι ο εν λόγω αριθμός δειγμάτων είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με
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προηγούμενες χρονιές και οφείλεται αποκλειστικά στα μέτρα που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία
για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19. Από την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του δικτύου παρακολούθησης δεν προκύπτει βελτίωση της ποιότητας των
υπόγειων νερών.
Συνεχίστηκε επίσης η λειτουργία του τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων
νερών. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 81 σταθμούς που καλύπτουν όλους τους υδροφόρους
στους οποίους γίνεται συνεχής καταγραφή των χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών. Τα
δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν πολλαπλής αξιοποίησης, τόσο στο πλαίσιο εφαρμογής
της σχετικής νομοθεσίας, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Από την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του αυτογραφικού δικτύου παρακολούθησης προκύπτει βελτίωση της ποσοτικής
κατάστασης των υπόγειων νερών, στους περισσότερους υδροφόρους.
Συνεχίστηκε η διαχρονική συλλογή στοιχείων και η αξιολόγηση της ποιότητας του βρόχινου
νερού με σκοπό την εκτίμηση του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων, ειδικότερα στην
περιοχή του Τροόδους. Συλλέχτηκαν 211 δείγματα βρόχινου νερού από 20 επιλεγμένους
βροχομετρικούς σταθμούς.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Ευρωπαϊκά Γεωλογικά Ινστιτούτα συνεχίστηκε η υλοποίηση δύο
προγραμμάτων της πλατφόρμας Geo-ERA που αφορούν τους 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». Όσον
αφορά το πρόγραμμα «HOVER» έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε σχέση με τα πακέτα
εργασίας 5.2, 5.4 και 6.2, ενώ για το πρόγραμμα «RESOURCE» έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
σε σχέση με τα πακέτα εργασίας 6.1 και 6.2.
Συνεχίστηκε επίσης, η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ISOMED που
αφορά την τεχνικές περιβαλλοντικών ισοτόπων στην υδρογεωλογία και το οποίο υποβλήθηκε
στα πλαίσια του RESTART 2016 – 2020, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κύπρου και άλλα
ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Το 2020 άρχισε η υλοποίηση δύο καινούργιων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων των (α) «iWave»
για την αξιολόγηση της υποβάθμισης των υδάτινων πόρων σε παράκτιες περιοχές με την χρήση
ισοτόπων και (β) «WATSON» για την δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων
ισοτόπων της κρίσιμης ζώνης (critical zone).
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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.
(α) Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σεισμικότητας
Η σεισμικότητα του ευρύτερου χώρου της Κύπρου παρακολουθείται μέσω σύγχρονου
σεισμολογικού δικτύου, το οποίο σήμερα αποτελείται από 11 υπαίθριους και 2 υποθαλάσσιους
σεισμολογικούς σταθμούς, καθώς επίσης και από 2 σεισμολογικά κέντρα. Η σεισμικότητα
καταγράφεται σε συνεχή βάση και γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων όλων των
σεισμών που καταγράφονται.
Κατά το 2020 έχουν καταγραφεί συνολικά 1225 σεισμοί, από τους οποίους οι 435 ήταν τοπικοί
(απόσταση μέχρι και 300 χιλιόμετρα από την Κύπρο), οι 350 περιφερειακοί (απόσταση 300 –
1000 χιλιόμετρα από την Κύπρο) και οι 440 μεγάλου μεγέθους μακρινοί σεισμοί (απόσταση
πέραν των 1000 χιλιομέτρων από την Κύπρο). Από τους 435 τοπικούς σεισμούς, οι 4 έγιναν
αισθητοί με μεγέθη από Μ = 2,1 ως Μ = 5,4. Από αυτούς τους αισθητούς σεισμούς, ιδιαίτερη
αναφορά πρέπει να γίνει στη σεισμική δόνηση του Σάββατου 5 Δεκεμβρίου 2020 (M=5,4) με
επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 130 χιλιόμετρα βόρεια της Πόλεως Χρυσοχούς και εστιακό βάθος
50 χιλιόμετρα, η οποία έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο.
Το 2020 υπήρξαν δράσεις που αφορούν το έργο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής NEAMTWS
του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στην περιοχή της Μεσογείου και του
Βόρειου Ατλαντικού και δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα από το Τμήμα για τον κίνδυνο που
διατρέχει η Κύπρος από τσουνάμι, με αφορμή το τσουνάμι που έπληξε την Σάμο και την Σμύρνη
στις 30 Οκτωβρίου 2020 αλλά και την παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το τσουνάμι (05
Νοεμβρίου 2020).
Συνεχίστηκε η ανταλλαγή σεισμολογικών δεδομένων με διεθνή και ευρωπαϊκά σεισμολογικά
ινστιτούτα, καθώς επίσης και η καθημερινή συνεισφορά του Τμήματος στην ευρωπαϊκή βάση
σεισμολογικών δεδομένων (EIDA) για ελεύθερη χρήση τους από την επιστημονική κοινότητα.
Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη ερευνητικές εργασίες σε θέματα σεισμολογίας σε συνεργασία με το
Imperial College του Λονδίνου, όπως επίσης και το ερευνητικό πρόγραμμα «CYCLOP» με το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία δικτύου σταθμών GPS σε σύζευξη με το
σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος.
Συνεχίστηκε επίσης η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και του Οργανισμού της Συνθήκης για
την Ολοκληρωτική Κατάργηση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) για να υλοποιηθεί η συμφωνία
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για την ανακήρυξη ενός σταθμού του Σεισμολογικού Δικτύου του Τμήματος ως Πρωτότυπη
Συνεργαζόμενη Εθνική Υποδομή (Prototype Cooperating National Facility).
(β) Δράσεις στο πλαίσιο της παρακολούθησης των κατολισθήσεων και άλλων
γεωκινδύνων
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η παρακολούθηση των κατολισθήσεων, η οποία επικεντρώνεται σε 13
περιοχές με 19 συνολικά σημεία. Η παρακολούθηση γίνεται με τη χρήση κλισιομέτρων σε ειδικά
σχεδιασμένες γεωτρήσεις, όπου γίνονται περιοδικές μετρήσεις των οριζόντιων μετακινήσεων
κατά μήκος της γεώτρησης. Δίνεται έμφαση σε περιοχές της επαρχίας Πάφου όπου το φαινόμενο
είναι πιο έντονο, και στην κοινότητα Πισσουρίου, όπου με την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για
μετρήσεις μικρό-μετακινήσεων, επιδιώκεται η παρακολούθηση της περιοχής του χωριού που
πιθανόν να κινδυνεύει από την μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή Λίμνες.
Στα πλαίσια προετοιμασίας των γεωλογικών δεδομένων για την επικείμενη Μικροζωνική μελέτη
στην περιοχή της Πόλεως Χρυσοχούς ανορύχθηκαν ερευνητικές γεωτρήσεις με σκοπό την
καλύτερη κατανόηση των γεωλογικών και τεκτονικών δομών της περιοχής, αλλά και για την
διενέργεια γεωτεχνικών και γεωφυσικών δοκιμών.
Έχει γίνει αναθεώρηση των Ζωνών Γεωλογικής Καταλληλότητας με βάση τη γεωγραφική τους
κατανομή αλλά και το χαρακτηρισμό τους. Η ζωνοποίηση έχει σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό
και την ασφαλή πολεοδομική ανάπτυξη του τόπου λαμβάνοντας υπόψη γεωκίνδυνους όπως
καρστικά φαινόμενα, διογκούμενα εδάφη, ανθρωπογενή ιζήματα, υπόγειες στοές, κατολισθήσεις,
έντονο τεκτονισμό, έντονη παράκτια διάβρωση κτλ. Έχει ολοκληρωθεί η ζωνοποίηση για το
13,2% του χερσαίου χώρου της Κύπρου και αφορά 19 δήμους και 151 κοινότητες. Ανανεώθηκαν
διατάγματα Λευκών ζωνών με την περιοχή Αθηαίνου να τυγχάνει τροποποίησης. Τα δεδομένα
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος για να είναι εύκολα προσβάσιμα από τους
πολίτες και τους μελετητές.
Εκπονήθηκαν

γεωλογικές / γεωτεχνικές

έρευνες

που

αφορούν

γεωκίνδυνους

όπως

κατολισθήσεις και καθιζήσεις, ενώ επιθεωρούνται τακτικά περιοχές με καρστικά προβλήματα
ειδικότερα μετά από περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Σαν αποτέλεσμα αυτού, έχουν
αναθεωρηθεί Λευκές ζώνες σε δύο περιοχές καταβοθρών λόγω εξέλιξης του φαινομένου.
Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου για το ερευνητικό πρόγραμμα «EXPASOL», όπου διερευνάται η επίδρασης αργιλώδους
υπεδάφους σε υπερκείμενες κατασκευές και για το πρόγραμμα «SAROCY: Νησίδες Αριστείας»
που στόχο έχει την εκτίμηση της θαλάσσιας συνδεσιμότητας και των πιθανών θαλάσσιων
διαδρομών μεταξύ της Κύπρου και των γειτονικών της περιοχών (Τουρκία, Συρία, Λίβανος,
Ισραήλ) κατά την εποχή του Ολοκαίνου.
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Συνεχίστηκε επίσης η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το
Πανεπιστήμιο της Νεβάδα για το πρόγραμμα «PLEICY DIDACTOR – RESTART» που σκοπό
έχει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα επιτρέψει τη συστηματική μελέτη και εντοπισμό
πιθανών Παλαιολιθικών θέσεων στην Κύπρο χρησιμοποιώντας γεωλογικά και γεωμορφολογικά
στοιχεία κατά το Πλειστόκαινο.
Συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «EMODNETGeology: European Marine Observation and Data Network», το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία
ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων για τη γεωλογία της θάλασσας. Στα πλαίσια του
προγράμματος αυτού, έχουν δημιουργηθεί δεδομένα για τη θαλάσσια γεωλογία (λιθολογία,
ρήγματα, επιφανειακά ιζήματα), τους γεωκίνδυνους (σεισμούς, ηφαίστεια λάσπης, υποθαλάσσιες
κατολισθήσεις, τσουνάμι), την παράκτια διάβρωση, τον θαλάσσιο ορυκτό πλούτο και τα
βυθισμένα τοπία.
Προστασία και αποκατάσταση χώρων με σημαντική γεωλογική και μεταλλευτική
κληρονομιά
Κατά τη διάρκεια του 2020 συνεχίστηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων για την
προστασία και ανάδειξη του Γεωπάρκου και των γεώτοπών του. Εκτυπώθηκε επικαιροποιημένος
γεωλογικός χάρτης της περιοχής, ενώ ετοιμάστηκε νέος τουριστικός χάρτης σύμφωνα με τις
εισηγήσεις των αξιολογητών κατά τη διάρκεια της πρώτης επαναξιολόγησης του Γεωπάρκου.
Επίσης, συνεχίστηκε η περαιτέρω βελτίωση της σήμανσης των γεώτοπων με την τοποθέτηση
κατευθυντήριων και ενημερωτικών πινακίδων.
Η ετήσια παλαιοντολογική ανασκαφή σε περιοχή της Αγίας Νάπας, η οποία υλοποιείται σε
συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακυρώθηκε λόγω της
πανδημίας του ιού COVID-19. Σκοπός της ανασκαφής είναι η 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.
Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία μεικτών
θειούχων, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:
- Υπογράφτηκε η Σύμβαση για τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
περιβάλλον (SEA) του Σχεδίου Δράσης Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων της Κύπρου, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη για
τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Τεχνικής Επιτροπής Αποκατάστασης
Περιβάλλοντος Εγκαταλελειμμένων Μεταλλείων για την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων
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μεταλλείων, με το οποίο καθορίζεται το πλάνο δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που προκύπτουν.
- Υπογράφτηκε και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022, η Σύμβαση για μελέτη και
σχεδιασμού έργων για την προστασία, τοπιοτέχνηση και ανάδειξη της γεωλογικής και
μεταλλευτικής κληρονομιάς του Μεταλλείου Αγροκηπιάς.
- Βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για την πιλοτική αποκατάσταση του μεταλλείου Κοκκινοπεζούλας
που αφορά μελέτη έργων βελτίωσης της ευστάθειας, αναδάσωσης, συλλογής και απομάκρυνσης
όμβριων υδάτων σε συγκεκριμένο τμήμα του μεταλλείου.
- Συνεχίστηκαν οι εργασίες εξωραϊσμού του χώρου του μεταλλείου Αγροκηπιάς και οι δράσεις για
την ανάδειξή του ως μοναδικού γεωμορφώματος.
- Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα με όξινες απορροές από τα μεταλλεία Καλαβασού και Απλικιού.
Ιδιαίτερα για το μεταλλείο Καλαβασού, ολοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά την αποκατάσταση
της εισόδου της στοάς Κανελλοπούλου και του υπερκείμενου δημόσιου δρόμου. Οι εργασίες
αποκατάστασης αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2021.
- Συνεχίστηκαν οι εργασίες επαναφοράς του περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου Αμιάντου,
οι οποίες διεξάγονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας διατμηματικής Τεχνικής Επιτροπής.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Εισαγωγή
Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και
Λατομείων όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Είναι επίσης σύμβουλος του

Κράτους πάνω σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον ορυκτό πλούτο της Χώρας και ενεργεί
ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών.
Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μεταλλείων είναι 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.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι οργανωμένη έτσι ώστε να
αντεπεξέρχεται στις πιο κάτω κύριες ενασχολήσεις:
 Την έκδοση Ερευνητικών Αδειών, Προνομίων Λατομείου, Μεταλλευτικών Μισθώσεων και τον
έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης τους.
 Την

εξέταση

των

Διαχειριστικών

Περιβαλλοντικών

Μελετών

για

τις

κυριότερες

εκμεταλλεύσεις.
 Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα μεταλλεία, λατομεία και συναφείς
εγκαταστάσεις.
 Τον έλεγχο της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης των εκρηκτικών υλών,
πυροτεχνημάτων και πυρομαχικών.
 Την είσπραξη τελών, μισθωμάτων, ενοικίων και δικαιωμάτων για τις έρευνες, τις
εκμεταλλεύσεις και τις εκρηκτικές ύλες.
Μεταλλευτική βιομηχανία
Στο παρελθόν, η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία ήταν δραστηριοποιημένη στην παραγωγή
μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού, σιδηροπυρίτη, χρυσού, χρωμίτη καθώς και ινών
αμιάντου. Από τη δεκαετία του 1970, η μεταλλευτική βιομηχανία βρίσκεται σε ύφεση γεγονός που
οφείλεται κυρίως, πλην των γνωστών λόγων της κατάληψης σημαντικών μεταλλευτικών
περιοχών από τα Τουρκικά στρατεύματα και της εξάντλησης των μεγάλων και πλούσιων
κοιτασμάτων της Χώρας, στη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής χωρίς ανάλογη
αύξηση στις διεθνείς τιμές πώλησης τους.
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Η μοναδική μεταλλευτική δραστηριότητα που υπήρχε μέχρι πρόσφατα 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%), εφαρμόζοντας την
μέθοδο της εκχύλισης – εξαγωγής με οργανικό διαλύτη – ηλεκτρανάκτησης (Leaching - SX - EW).
Τα αποθέματα όμως χαλκού στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας έχουν 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.

Στα πλαίσια εξέτασης του

αιτήματος της εταιρείας, έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί από την Περιβαλλοντική Αρχή, Μελέτη
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Με βάση σχετικούς όρους που θα θέσει η

Υπηρεσία Μεταλλείων, η επεξεργασία του Λατερίτη θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το
μετάλλευμα, μετά την επεξεργασία του, θα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του μεταλλείου
Σκουριώτισσας.
Η παραγωγή χρυσού-αργύρου με τη μέθοδο της κυάνωσης (εκχύλιση σωρών/ απορρόφηση –
εκρόφηση με ενεργό άνθρακα/ ηλεκτανάκτηση) από εξορυγμένα χρυσοφόρα αποθέματα έχει
ανασταλεί προσωρινά μέχρι την εξασφάλιση νέων αποθεμάτων.
Όσον 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 142 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 15
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 τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν παγκύπρια περίπου 122 λατομεία που
παράγουν διάφορα πετρώματα και βιομηχανικά ορυκτά, εκ των οποίων 35 βρίσκονται στο στάδιο
αποκατάστασης του χώρου των λατομικών εργασιών.
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Στην πιο κάτω γραφική απεικόνιση φαίνονται οι καταναλώσεις αδρανών υλικών από το 1993
μέχρι το 2020. Εμφανέστατη είναι η δραματική πτώση της κατανάλωσης μετά το 2008 και η
σταδιακή αύξηση μετά το 2015. Το 2020 είχαμε μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με το 2019, η
οποία οφείλεται κύρια στα περιοριστικά μέτρα που πάρθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
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Σοβαρό πρόβλημα αποθεμάτων αδρανών υλικών αντιμετωπίζει η επαρχία Πάφου, αφού τα
αποθέματα εντός της υφιστάμενης λατομικής ζώνης Ανδρολίκου είναι οριακά. Πλησίον της εν
λόγω λατομικής ζώνης, έχει εντοπιστεί κατάλληλο ασβεστολιθικό πέτρωμα και ως εκ τούτου οι
εταιρείες οι οποίες διενέργησαν ερευνητικές εργασίες και εντόπισαν το πέτρωμα, έχουν υποβάλει
σχετικές Πολεοδομικές Αιτήσεις για εξασφάλιση αδειών για ανάπτυξη λατομείων.

Η

προσδιορισθείσα περιοχή βρίσκεται πλησίον της περιοχής Natura 2000 του δορυφόρου του
Ακάμα και ως εκ τούτου θα εκπονηθεί μελέτη Δέουσας Εκτίμησης των επιπτώσεων στο
Περιβάλλον.
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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 18 άδειες, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 8 αιτήσεις.
Μελέτες, Περιβάλλον, Πολιτική και Νομοθεσία
Από το 1990 καθιερώθηκε ο θεσμός εκπόνησης Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις
κυριότερες εκμεταλλεύσεις.

Το 2009 ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων το νέο

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και
εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την οδηγία 2006/21/ΕΚ. Την αρμοδιότητα εφαρμογής της
νέας νομοθεσίας έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων εφαρμόζει τις νέες

τροποποιήσεις των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών που ψηφίστηκαν κατά την ίδια
περίοδο και αφορούν την παρουσίαση και το περιεχόμενο των Διαχειριστικών Περιβαλλοντικών
Μελετών έτσι ώστε αυτές να συνάδουν με το περιεχόμενο της νέας εναρμονιστικής νομοθεσίας.
Οι μελέτες αυτές επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια και αφορούν όλες τις εκμεταλλεύσεις.
Επίσης με τους εν λόγω Κανονισμούς καθιερώθηκε η μελέτη και επίβλεψη των ερευνητικών
εργασιών από Γεωλόγους και των λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών από Μηχανικούς
Μεταλλείων.
Κατά την διάρκεια του 2020, 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 τις κοινότητες και την

εταιρεία, έγιναν διάφορες εργασίες που αφορούσαν κατά κύριο λόγω διαμορφώσεις και
περιφράξεις στα μεταλλεία Κοκκινογιών στο Μιτσερό και Μεμί στην Αγιά Μαρίνα Ξυλιάτου.
Κατά το 2020 τροποποιήθηκε η περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσία για αύξηση των ποινών και
την ενεργότερη εμπλοκή της Αστυνομίας για πάταξη της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων.
Εντός του 2020 ξεκίνησαν επίσης διεργασίες για τροποποίηση της Περί Ρύθμισης Μεταλλείων και
Λατομείων Νομοθεσίας. Οι τροποποιήσεις αφορούν αύξηση των ποινών, θεσμοθέτηση
αυτόματης καταγραφής των φορτηγών για καλύτερο έλεγχο της καταβολής των λατομικών
δικαιωμάτων και την αύξηση του χρόνου επίβλεψης των εκμεταλλεύσεων από Μηχανικούς
Μεταλλείων.
Ασφάλεια και υγεία
´Eνα σημαντικό μέρος των καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας είναι η επιθεώρηση των
μεταλλείων και των λατομείων για την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών. Με βάση ειδικούς Κανονισμούς, οι εργαζόμενοι εξετάζονται κάθε δύο χρόνια από το
Ιατρικό Συμβούλιο Πνευμοκονίασης για παρακολούθηση της υγείας τους. Οι εν λόγω διαδικασία
αναμένεται ότι θα αντικατασταθεί με άλλη πιο σύγχρονη, ενταγμένη στην ευρύτερη περί
Ασφάλειας και Υγείας νομοθεσία. Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεργάζεται άριστα με το Τμήμα
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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 2020 υπήρχαν 91 κάτοχοι Πιστοποιητικού
Ικανότητας για χρήση εκρηκτικών υλών και πυροτεχνημάτων υψηλής εκρηκτικότητας. Κατά τη
διάρκεια του 2020 παραχωρήθηκαν 662 άδειες για εκρηκτικές ύλες.
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.
Παραγωγή και εξαγωγές μεταλλευμάτων και λατομικών υλικών
Οι παραγωγές και εξαγωγές των λατομικών υλικών όπως και μετάλλων και πολύτιμων μετάλλων
από το 2015 έως και το 2020 φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες.
Τα έσοδα της Υπηρεσίας για το έτος 2020 ανέρχονται στις €5.973.303 παρουσιάζοντας μικρή
πτώση της τάξης του 1% σε σχέση με το 2019. Ποσό €3.355.259 παραχωρήθηκε στις κοινότητες
που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες, με σκοπό την
εκτέλεση των δικών τους αναπτυξιακών έργων. Ποσό €2.617.871 κατατέθηκε στο πάγιο ταμείο
της Δημοκρατίας.
Τα συνολικά έσοδα της χώρας από εξαγωγές λατομικών υλικών και μετάλλων για το 2020 ήταν
€12.975.202 (μη συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών τσιμέντου και κλίνκερ).
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Παραγωγή και εξαγωγές λατομικών υλικών για την περίοδο 2016 – 2020
(σε μετρικούς τόνους)

(α) Παραγωγή
Λατομικά υλικά

2016

2017

2018

2019

Αδρανή Υλικά

5.482.913

7.034.430

7.978.133

8.422.664

7.905.100

Χαβάρα και
Χαβαροχάλικα

115.000

60.950

159.500

166.255

135.883

Μαργαϊκός
Ασβεστόλιθος

2.770.000

2.884.375

2.426.635

2.408.061

2.937.236

676.000

703.925

592.215

584.815

713.721

75.820

107.370

129.180

149.106

136.779

5.570

6.530

1.500

13.803

17609

Ογκόλιθοι (*)

97.150

66.850

15.050

58384

28868

Μπεντονίτης

119.400

97.500

100.700

83.113

92645

17.805

27.239

10.599

50105

21320

Μάρμαρο

500

1.600

3.740

2755

4200

Ασβέστης

3.366

4.353

7.333

5.405

4649

682.024

703.079

625.721

623.545

646340

Γύψος επιχρισμάτων

3.761

5.004

4.384

4525

4793

Παραγωγή τσιμέντου

1.018.537

1.319.351

1.357.991

1.537.017

1.496.494

581.665

759.246

911.669

1.002.654

987.505

15.846

21.992

26.294

30.606

27.914

Άργιλος για τσιμέντο
Άργιλος για τούβλα και
κεραμίδια
Πέτρα Οικοδομής

Ούμπρα και ώχρα

Γύψος

Κατανάλωση τσιμέντου
Τούβλα και κεραμίδια
(χιλιάδες τεμάχια)

2020

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

Λατομικά υλικά
Ούμπρα και Ώχρα

2016

2017

2018

2019

2020

3.816

3.335

5.189

3.013

3073

Μπεντονίτης

117.184

95.593

98.800

83.113

92.645

Γύψος

610.724

584.753

530.661

531.324

556.550

0

0

0

0

0

211

247

88

7

7

Σκύρα

0

24.500

725.745

26.100

0

Άλλα

0

0

0

0

0

Τσιμέντο

431.825

568.847

476.562

534.363

539.339

Κλίνκερ

834.037

562.185

381.114

183.027

580.288

2019

2020

Ασβέστης
Πέτρα οικοδομής

Εξαγωγές μετάλλων και πολύτιμων μετάλλων
για την περίοδο 2016 – 2020

Μέταλλα
Χαλκός (μετρικοί τόνοι)

2016

2017

2018

1.754

1.293

908

703

0

Χρυσός (κιλά)

0

48,264

46,871

33,077

60,622

Άργυρος (κιλά)

0

98,598

180,497

97,271

486,082
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι η Αρμόδια Αρχή για θέματα που αφορούν τον καιρό και το
κλίμα στην περιοχή της Κύπρου. Αποστολή του είναι η συλλογή και παροχή πληροφοριών,
σχετικών με τον καιρό και το κλίμα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας της χώρας, με στόχο την εξυπηρέτηση και ευημερία του κοινού και την
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων,
το Τμήμα διαθέτει δικά του μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού καθώς επίσης και Δίκτυο
Μετεωρολογικών Σταθμών, το οποίο αποτελείται από 50 Αυτόματους Μετεωρολογικούς
Σταθμούς

(Α.Μ.Σ.),

68

Συμβατικούς

Βροχομετρικούς

Σταθμούς,

10

Συμβατικούς

Κλιματολογικούς Σταθμούς. Διαθέτει επίσης και 3 Συνοπτικούς Σταθμούς, στελεχωμένους με
παρατηρητές του Τμήματος, στον ένα από τους οποίους εκτελούνται παράλληλα
παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας με καθημερινές ραδιοβολίσεις. Οι μετρήσεις των Α.Μ.Σ.
συλλέγονται τηλεμετρικά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και καταχωρούνται στη βάση
δεδομένων του Τμήματος.
Το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι μέλος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ World Meteorological Organization - WMO), του Δικτύου των Εθνικών Μετεωρολογικών
Υπηρεσιών των Χωρών της Ευρώπης EIG ΕUMETNET και μέλος του Ευρωπαϊκού
Μετεωρολογικού Οργανισμού Οικονομικού Ενδιαφέροντος EIG ECOMET, μέλη του οποίου
είναι επίσης Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού χώρου.
Παράλληλα το Τμήμα Μετεωρολογίας είναι ορισμένος από την Κυπριακή Δημοκρατία ως o
πάροχος Υπηρεσιών προς την Αεροναυτιλία και πιστοποιείται για αυτές τις υπηρεσίες από την
Εθνική Εποπτική Αρχή.
Έχει υπογράψει Μνημόνια Συναντίληψης με το Κυπριακό Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, το ΤΕΠΑΚ, τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας Κύπρου, την
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ισραήλ (κατόπιν
σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου), το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και
Διάσωσης και την Υδρομετεωρολογική Υπηρεσία της Σερβίας.
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 το προσωπικό που τα στελεχώνει εργάζεται με το
σύστημα 24ωρης βάρδιας, καθώς επίσης διατηρεί Γραφεία στην Αθαλάσσα, όπου εκτός από
τις συνοπτικές παρατηρήσεις διεξάγονται παρατηρήσεις ανώτερης ατμόσφαιρας και το
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προσωπικό εργάζεται βάρδιες σε ημερήσια καθήκοντα. Στο Μετεωρολογικό γραφείο του
Αεροδρομίου Λάρνακας στεγάζεται και λειτουργεί και η Μονάδα Πρόγνωσης Καιρού.
Για την υλοποίηση των στόχων του, το Τμήμα χωρίζεται οργανωτικά σε τέσσερεις Τομείς:
Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας
Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα τη συλλογή των μετεωρολογικών παρατηρήσεων, τον ποιοτικό
έλεγχο και την ψηφιοποίηση τους καθώς και την αποθήκευσή τους σε Βάσεις Δεδομένων.
Επίσης, ο Τομέας επεξεργάζεται 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 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 κυριότερες δραστηριότητες του Τομέα κατά το 2020 ήταν οι ακόλουθες:
- Τον Σεπτέμβριο του 2020 ο ΠΜΟ αναγνώρισε και βράβευσε με κατάλληλο πιστοποιητικό 6
Μετεωρολογικούς Σταθμούς του Τμήματος ο οποίοι είχαν

συμπληρώσει 100 χρόνια

λειτουργίας.
- Ο Τομέας παρείχε μαρτυρία εκ μέρους του Τμήματος σε Δικαστικές Συνεδριάσεις, που
αφορούσαν θέματα σχετικά με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
- Ο Τομέας εξέδωσε Μηνιαίες Εκθέσεις Καιρού, Ετήσιες Εκθέσεις Καιρικών Συνθηκών και
Δελτία για αστρονομικά δεδομένα.
- Τον Σεπτέμβριο του 2020 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
2020 όλες τις υποχρεώσεις του που αφορούν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ενημερώσεις
καθώς επίσης και συγγραφή άρθρων στο περιοδικό “Αγρότης”.
- Ο Τομέας εξακολούθησε 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.
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Τομέας Συνοπτικής και Αεροναυτικής Μετεωρολογίας
Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα την έκδοση Προγνώσεων καιρού και Προειδοποιήσεων
επικίνδυνου

καιρού,

παροχή

αεροναυτικών

υπηρεσιών

καθώς

και

τις

συνοπτικές

παρατηρήσεις καιρού επιφάνειας και ανώτερης ατμόσφαιρας στην Κύπρο. Ο Τομέας διαθέτει
προς το σκοπό αυτό την Μονάδα Πρόγνωσης Καιρού στο αερ. Λάρνακας η οποία 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 Τμήμα, γι’ αυτό και ελέγχεται από την Εθνική Εποπτική Αρχή. Επιπλέον, ο Τομέας εκδίδει
εξειδικευμένες προειδοποιήσεις επικίνδυνου καιρού τις οποίες καταχωρεί στον Ευρωπαϊκό
ιστοχώρο Meteoalarm.
Οι σημαντικότερες εργασίες του Τομέα κατά το 2020 ήταν:
- Έγινε κατορθωτή η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του Τομέα σε όλους ανεξαίρετα
τους παραλήπτες παρόλα τα προβλήματα που επέφερε η πανδημία.
- Καταβλήθηκε με επιτυχή αποτελέσματα η ιδιαίτερη προσπάθεια τηλεκπαίδευσης με στόχο τη
συνέχιση της εκπαίδευσης του προσωπικού του Τομέα μέσα στα πλαίσια της πανδημίας.
- Ο Τομέας συμμετείχε στην διεξαγωγή του SIGMET Warning Monitoring στις 5-6
Φεβρουαρίου 2020 για την περιοχή της Ευρώπης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των
προβλημάτων/λαθών στην έκδοση, αποστολή και παραλαβή 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 20 Αυγούστου
2020.
Τομέας Σταθμών και Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα την εγκατάσταση, καλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου
μετεωρολογικών σταθμών, καθώς και την εγκατάσταση και συντήρηση όλων των
μετεωρολογικών οργάνων του Τμήματος.

Για τον σκοπό αυτό, ο Τομέας προβαίνει στη

σύναψη δημόσιων συμβάσεων για προμήθειες υλικών και αγορά υπηρεσιών. Επίσης ο
Τομέας τηρεί τις αποθήκες και διαχειρίζεται τα μηχανοκίνητα οχήματα του Τμήματος.
Λειτουργοί του Τομέα έχουν τον ρόλο λειτουργού πυρήνα σε σχέση με τις δημόσιες
συμβάσεις, δρώντας συμβουλευτικά προς τους χειριστές των κονδυλίων του Προϋπολογισμού
για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα. Επίσης ο Τομέας συντονίζει τη
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λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Τμήμα και δρα ως σημείο επαφής για
τα θέματα του στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι σημαντικότερες εργασίες του Τομέα για το 2020 παραθέτονται πιο κάτω:
-

Το

2020

ολοκληρώθηκαν 7

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 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 ετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου και του Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων.
Τομέας Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων
Ο Τομέας Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων χειρίζεται τα 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, την ανάπτυξη παρεμφερών εφαρμογών καθώς και την ροή μετεωρολογικών
δεδομένων από και προς το ΤΜ.
Με πρωτοβουλία του Τομέα Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων, το ΤΜ έχει αποκτήσει
(με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού) την λογισμική πλατφόρμα Moving Weather της εταιρείας
IBL Software Engineering. Πρόκειται για λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας το οποίο
χρησιμοποιείται για την αυτόματη ανάκτηση, αποκωδικοποίηση/κωδικοποίηση και αποστολή
μετεωρολογικών μηνυμάτων ή/και άλλων αρχείων/δεδομένων. Με την υιοθέτηση του
λογισμικού αυτού, το ΤΜ έχει ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του έναντι του
Παγκόσμιου

Μετεωρολογικού

Οργανισμού

(WMO)

για

αποστολή

μετεωρολογικών

παρατηρήσεων σε μορφή BUFR με μεγάλη συχνότητα (κάθε 10 λεπτά) καθώς και στις
υποχρεώσεις του έναντι του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) για
κωδικοποίηση αεροναυτικών πληροφοριών σε μορφή IWXXM (XML). Παράλληλα, μέσω του
λογισμικού αυτού επιτυγχάνεται και η αυτόματη αποστολή μετεωρολογικών πληροφοριών
προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμης Πρόγνωσης Καιρού (ECMWF) για τις ανάγκες
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του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Κινδύνους για την Νοτιοανατολική Ευρώπη
(SEE MHEWS).
Κατά το 2020:
- O Τομέας προχώρησε στην ανάπτυξη διαδικασιών και ρυθμίσεων για διευκόλυνση της
τηλεργασίας του προσωπικού του ΤΜ, με σκοπό την αναχαίτηση της εξάπλωσης του ιού
SARS-CoV-2, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας αρχής. Οι διαδικασίες αφορούν
την εγκατάσταση δικτυακού διακομιστή (cloud-based server), πρόσβαση VPN στο προσωπικό
και ασφαλή μεταφορά αρχείων (secure file sharing).
- Σε συνεργασία με λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Τομέας προχώρησε σε
επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του ΤΜ, προσφέροντας στο κοινό μια αναβαθμισμένη,
μοντέρνα και πολύ πιο φιλική ιστοσελίδα. Οι εργασίες του ΤΥΠΣ για την ιστοσελίδα έχουν
ολοκληρωθεί και το ΤΥΠ δημοσίευσε τη νέα ιστοσελίδα.
- Έχοντας συμβάλει σημαντικά στην διαδικασία αναβάθμισης της υπερυπολογιστικής μονάδας
του Ινστιτούτου Κύπρου (ΙΚ) και με αφορμή την πρόσφατη εγκατάσταση του νέου
υπερυπολογιστικού συστήματος Cyclone στο ΙΚ, ο Τομέας αναβάθμισε το αριθμητικό μοντέλο
πρόγνωσης καιρού WRF στην τελευταία του έκδοση και εγκατάστασή του στο σύστημα
Cyclone. Η νέα έκδοση του αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης καιρού βρίσκεται ήδη σε
επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ τα προϊόντα του είναι ήδη στη διάθεση του κοινού μέσω της
ιστοσελίδας του Τμήματος.
- Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η πρωτοβουλία του Τομέα για εγγραφή των αυτόματων
μετεωρολογικών σταθμών (AWS) του ΤΜ στη βάση δεδομένων του WMO «OSCAR»
σύμφωνα με το πρότυπο WIGOS του WMO, ανοίγοντας το μέχρι πρόσφατα τοπικό δίκτυο
αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στη διεθνή κοινότητα και παράλληλα δρομολογώντας
τις μετρήσεις των αυτόματων σταθμών σε διεθνή κέντρα πληροφοριών. Παράλληλα, ο Τομέας
έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και ένταξη διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των μετρήσεων
των αυτόματων σταθμών στη λογισμική πλατφόρμα MRS (που έχει επίσης αναπτυχθεί από
τον Τομέα).
Εκπαιδεύσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια και Άρθρα
Κατά τη διάρκεια του 2020 προσωπικό του Τμήματος παρακολούθησε πολλά εκπαιδευτικά
προγράμματα που διεξάχθηκαν τόσο στην Κύπρο, στο εξωτερικό όσο και διαδικτυακά.
Το

Τμήμα

Μετεωρολογίας

πρόσφερε

εκπαιδεύσεις,

διαλέξεις

και

σεμινάρια

σε

Τμήματα/Υπηρεσίες/Οργανισμούς των οποίων η εργασία επιτυγχάνεται και με τη χρήση των
μετεωρολογικών προϊόντων. Εντός του 2020 έγιναν εκπαιδεύσεις/διαλέξεις/σεμινάρια στις
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ακόλουθες υπηρεσίες/οργανισμούς: ΚΣΕΔ (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης),
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, Ακαδημία Αστυνομίας, Διοίκηση Αεροπορίας της Ε.Φ.,
Επιθεώρηση Φυσικής Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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 2020 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 2020 το Τμήμα είχε προγραμματίσει εκδήλωση για να εορταστεί η Παγκόσμια
Ημέρα Μετεωρολογίας με θέμα “Κλίμα και Νερό”, η οποία όμως αναβλήθηκε
στο πλαίσιο της στήριξης της προσπαθειών της Κυπριακής κυβέρνησης για αποτροπή της
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

88

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Εισαγωγή
Όραμα του Τμήματος Δασών είναι η διατήρηση των δασών στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση
και η επίτευξη του μέγιστου περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού οφέλους το οποίο
θα είναι ισορροπημένο, θα στηρίζεται στην αρχή της αειφορίας και θα ικανοποιεί τις
προσδοκίες της κοινωνίας.
Αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η προστασία και η προώθηση της αειφορικής
διαχείρισης των δασών, καθώς και η βελτίωση του πρασίνου με την ανάπτυξη και εφαρμογή
της Δασικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές, την
κλιματική αλλαγή και άλλους παράγοντες, την ενίσχυση των προστατευτικών λειτουργιών
των δασών, την προστασία της βιοποικιλότητας, την προώθηση της δασικής αναψυχής και
την παραγωγή δασικών προϊόντων.
Η πρόοδος στη Δασική Ανάπτυξη συνεχίστηκε και κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο. Οι
στόχοι που τέθηκαν ήταν η αποτελεσματική προστασία των δασών από τις πυρκαγιές και
άλλους παράγοντες, η αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και των άλλων
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, η ενίσχυση της δασικής αναψυχής και των άλλων
κοινωνικοοικονομικών

λειτουργιών

και

η

βελτίωση

του

πλαισίου

πολιτικής,

της

παραγωγικότητας και της εκπαίδευσης.
Δασική προστασία
Προστασία από τις πυρκαγιές
Ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα
Δασών εντός του υπό αναφορά έτους, ανέρχεται σε 267 και αναλύεται ως εξής:
-

12 πυρκαγιές με σημείο έναρξης Κρατική Δασική Γη,

-

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

-

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

Από τις πιο πάνω πυρκαγιές μόνο 100 έκαψαν δάσος ή άλλη δασώδη έκταση.
Η συνολική Κρατική Δασική Γη που κάηκε εντός του έτους ήταν 372,8 εκτάρια. Από όλες τις
πυρκαγιές, στην κατάσβεση των οποίων συμμετείχε το Τμήμα Δασών, κάηκε επίσης
χαλίτικη και ιδιωτική έκταση 1382,9 εκταρίων.
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Η προστασία των δασών και άλλων περιοχών της υπαίθρου από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα
κατά τα παρατεταμένα θερμά και ξηρά καλοκαίρια, είναι το κυριότερο μέλημα του Τμήματος
Δασών. Οι πιο σημαντικές δραστηριότητες εντός του 2020 προς αυτή τη κατεύθυνση ήταν οι
ακόλουθες:
-

Λειτουργία του Σώματος Δασοπυροσβεστών και αθημερινές περιπολίες, ειδικά κατά
μήκος της οροθετικής γραμμής με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και την έγκαιρη
επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

-

Λειτουργία της Μονάδας Πτητικών Μέσων. Τα αεροσκάφη παρέμειναν σε επιφυλακή και
εκτελούσαν περιπολίες κατά τις μέρες με υψηλό κίνδυνό έκρηξης και εξάπλωσης
πυρκαγιών καθόλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

-

Λειτουργία του Γενικού Κέντρου 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.

-

Εφαρμόστηκε το Συστήμα Διοίκησης Κατάσβεσης Δασικών Πυρκαγιών (ICS), από την
έναρξη της περιόδου υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών του 2020.

-

Συνεχίστηκαν οι εργασίες για τη 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 και η υλοποίηση τους.
Από τα πιο σημαντικά στοιχεία του Σχεδιασμού είναι η προστασία των κοινοτήτων από
τις δασικές πυρκαγιές με τη δημιουργία ενός δακτυλίου προστασίας περιμετρικά της
κάθε κοινότητας.

-

Κατασκευάστηκαν, βελτιώθηκαν και συντηρήθηκαν νέοι και υφιστάμενοι δασικοί δρόμοι
προσπέλασης.

-

Κατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν αντιπυρικές λωρίδες στα Κρατικά Δάση.

-

Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού για καταπολέμηση
των δασικών πυρκαγιών.

-

Πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της "Εβδομάδας Προστασίας των Δασών" από τις
11/05/2020 μέχρι τις 17/05/2020.

-

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και στη χρήση
πυροσβεστικού εξοπλισμού.
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Καταπολέμηση επιβλαβών δασικών οργανισμών
Συνεχίστηκαν και το 2020 οι αεροψεκασμοί καθώς και οι επίγειοι ψεκασμοί κατά του
εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumetopoea wilkinsonii Tams). Κατά τη διενέργεια των
ψεκασμών χρησιμοποιήθηκαν τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν
ως κύριες δραστικές ουσίες το βακτήριο Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki (Bactoil) και τον
ακτινομύκητα Saccharopolyspora spinosa (Tracer).
Επέκταση των δασών και αναδάσωση
Εντός του 2020 δασώθηκε και αναδασώθηκε έκταση η οποία αφορούσε Κρατικά Δάση που
είτε είχε καεί είτε ήταν υποβαθμισμένη. Οι εργασίες αναδάσωσης και επαναφοράς του
περιβάλλοντος στο Μεταλλείο Αμιάντου που άρχισαν το 1995 συνεχίστηκαν. Επίσης, εντός
του έτους έγιναν εμπλουτιστικές φυτεύσεις και αναπλήρωση αποτυχιών σε έκταση που είτε
ήταν υποβαθμισμένη, είτε δεν είχε ικανοποιητική αναγέννηση.
Προστασία της φύσης
Το 2020 συνεχίστηκε η αειφορική διαχείριση των Κρατικών Δασικών Εκτάσεων που
καλύπτει περίπου έκταση 170.740 εκτάρια μέσω των τριών Δασικών Περιφερειών για
επίτευξη των σκοπών και στόχων που τέθηκαν από το Τμήμα Δασών.
Η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, Αθαλάσσας και Κάβο
Γκρέκο συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία. 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. Επίσης συνεχίστηκε η συλλογή δειγμάτων φυτών για τη συμπλήρωση του φυτολογίου
(HERBARIUM) του Τμήματος Δασών.
Εντός του 2020 προχώρησε η υλοποίηση προπαρασκευαστικών εργασιών/ μελετών του
«Σχέδιου για την Αειφόρο Ανάπτυξη 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 2000 «Χερσόνησος Ακάμα» και
στην εδραίωση ενός ευνοϊκού καθεστώτος διατήρησης των εν λόγω προστατευόμενων
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περιοχών μέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης,
με τρόπο ώστε.
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 κατά καιρούς, το Τμήμα Δασών παραχώρησε
δωρεάν δεντρύλλια στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυτεύω για το Kλίμα». Η Απόφαση
αφορούσε την παροχή σε πρώτη φάση 70.000 δενδρυλλίων από τα φυτώρια του Τμήματος
Δασών για τη φυτευτική περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020. Ο αριθμός αυτός
θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, μέχρι τις 300.000 δενδρύλλια, αξίας €1.200.000,
έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες για τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύσσονται.
Στα πλαίσια της διαφώτισης για διατήρηση και προστασία της φύσης, το Τμήμα 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.
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 έτους άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου
Ακαδημίας. Συνεχίστηκαν επίσης διάφορες εργασίες για την ανάπτυξη ή και την επέκταση
των εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό και την
συντήρησή τους. Κατασκευάστηκαν έργα αναψυχής που περιλαμβάνουν υποδομές
(προσπέλαση, ύδρευση), χωματουργικές διαμορφώσεις, τραπεζοπάγκους, κιόσκια, εστίες
παρασκευής γεύματος, παιδικές χαρές, ξύλινες περιφράξεις, αποχωρητήρια, καλάθια
απορριμμάτων, σήμανση, κλπ.
Εντός του 2020 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.
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Παραγωγή και διάθεση ξυλείας
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η εξαγωγή ξυλείας και η διάθεσή της για την ικανοποίηση των
αναγκών των μικρών τοπικών πριστηρίων. Εξήχθηκε στρογγύλη ξυλεία από τα Κρατικά
Δάση, Ιδιωτικά Δάση και από άλλες περιοχές η οποία χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή
οικοδομήσιμης ξυλείας, παραγωγή κιβωτίων κλπ.
Πέραν από τα πιο πάνω, από τα Κρατικά Δάση, Ιδιωτικά Δάση και από χαλίτικες και άλλες
περιοχές

πωλήθηκαν

ως

καυσόξυλα ή για

παραγωγή

καρβούνων,

κλαδοξυλεία

ελαττωματική και άλλη ξυλεία. Εκδόθηκαν επίσης άδειες για λειτουργία ιδιωτικών
πριστηρίων που παράγουν πριστή ξυλεία.
Δασοκομία – Δασικά φυτώρεια
Κατά το 2020 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 2020.
Μηχανογράφηση
Κατά το 2020 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του νέου λογισμικού για τις ανάγκες των Ετήσιων
Αδειών Χρήσης Κρατικής Δασικής Γης, το οποίο αναμένεται 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.
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.

93

Δασική έρευνα
Η Δασική Έρευνα συνεχίστηκε πάνω στα ίδια θέματα όπως και στο παρελθόν. Συνοπτικά
δόθηκε

έμφαση

στην

παρακολούθηση

των

Δασών

και

των

Περιβαλλοντικών

αλληλεπιδράσεων, στην παραγωγή γενετικά βελτιωμένου σπόρου τραχείας πεύκης, στη
συντήρηση και βελτίωση των δασοβοτανικών κήπων και της τράπεζας κλώνων, στην
προστασία και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων, στην προστασία των δασών από
ασθένειες και έντομα κλπ.
Διαφώτιση
Το Τμήμα εντός του 2020, στα πλαίσια της διαφώτισης για διατήρηση και προστασία της
φύσης, διοργάνωσε περιορισμένο αριθμό γιορτών και διαλέξεων ένεκα της πανδημίας,
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.
Κοινοτική και διεθνής δασική πολιτική
Θέματα σχετικά με τα δάση και το δασικό τομέα που συζητήθηκαν στα Θεσμικά
Όργανα της Ε.Ε.
Τα κυριότερα θέματα σχετικά με τα δάση και το δασικό τομέα που συζητήθηκαν στα
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε. κατά το 2020 ήταν τα ακόλουθα:
-

Ο ρόλος των δασών και του δασικού τομέα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας

-

Η Δασική Στρατηγική της Ε.Ε. μετά το 2020

-

Η Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020

-

Η εφαρμογή της απόφασης της Ειδικής Υπουργικής Διάσκεψης της Μαδρίτης, της
πρωτοβουλίας FOREST EUROPE και οι διαβουλεύσεις για επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων για μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία για τα Δάση στην Ευρώπη

-

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 8ης Υπουργικής Διάσκεψης για την
Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (FOREST EUROPE)

-

Ο Διεθνής Διάλογος για τα Δάση, η 15η Σύνοδος του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για
τα Δάση – UNFF και οι δια-συνοδικές δραστηριότητες του

-

Η 25η Σύνοδος της Επιτροπής για τη Δασοπονία της FAO (COFO)

-

Η Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των
δασών του πλανήτη
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-

Οι επιπτώσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη διαχείριση των δασών και στον
δασικό τομέα

-

Η αξιολόγηση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη το 2020 και ενέργειες σε επίπεδο
Ε.Ε. αναφορικά με την πρόληψή τους

-

Η διαχείριση των δασών σε σχέση με τις γενικότερες πολιτικές και στρατηγικές στον
τομέα της βιοποικιλότητας και της φύσης

-

Το καθεστώς φυτοϋγείας περιλαμβανομένων των προγραμμάτων παρακολούθησης, της
εποπτείας και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

Εφαρμογή του Νόμου 139(Ι)/2013 – Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και
Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013. Εφαρμογή των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με Αρ. 995/2010, 607/2012 και 363/2012.
Για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου, το Τμήμα Δασών προβαίνει στους αναγκαίους
ελέγχους στους αδειούχους Εμπόρους Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας, στους αδειούχους
Εμπόρους Καυσόξυλων, σε επιτόπιους ελέγχους σε υποστατικά και οχήματα για παράνομη
κατοχή και μεταφορά καυσόξυλων ενώ παράλληλα διερευνά καταγγελίες από πολίτες μέσω
των Επιθεωρητών Ελέγχου Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας, όπως προνοεί η νομοθεσία.
Σύστημα Αδειών FLEGT
Το Τμήμα Δασών ξεκίνησε από τις 15 Νοεμβρίου, 2016 την εφαρμογή του Νόμου
125(Ι)/2010 – Ο περί εφαρμογής του εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις
εισαγωγές ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νόμος του 2010 και των
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής 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 2020 ελέγχθηκαν 172 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 2020 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 2020 δεν έχουν εντοπιστεί προσβεβλημένα φυτά/ ξενιστές τόσο για το έντομο Ips
sexdentatus, όσο και για το μύκητα Seiridium cardinale.
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Στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2003/127/EC, 2004/426/EC και
2006/464/ΕC η Κύπρος διεξήγαγε ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία ή όχι των
οργανισμών καραντίνας. Από τις επισκοπήσεις εντός του 2020 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.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
To 2020 συνεχίστηκε ο έλεγχος των Μακροχρόνιων Συμβατικών Υποχρεώσεων των
Δασικών Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 και ΠΑΑ 2014-2020. Ξεκίνησε επίσης η διαδικασία
ετοιμασίας των δασικών παρεμβάσεων για την νέα Προγραμματική Περίοδο.
Εθνικό Πρόγραμμα για την Παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών
Αλληλεπιδράσεων

στην

Κοινότητα

(Διεθνές

πρόγραμμα

ICP-Forests

και

Πανευρωπαϊκό Πρόγραμμα FutMon-Life+)
Στα πλαίσια του προγράμματος "ICP Forests", συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων, οι
μετρήσεις, οι εκτιμήσεις και γενικά η παρακολούθηση των Δασών και των Περιβαλλοντικών
Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα, το οποίο καλύπτει δραστηριότητες που έχουν σχέση με
την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις δασικές πυρκαγιές.
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ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγή
Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι η αρχή που προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον
στοχεύοντας στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο ρόλος του
Τμήματος 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 τόσο
της σημερινής κοινωνίας όσο και των μελλοντικών γενιών. Η προστασία του περιβάλλοντος
επιτυγχάνεται μέσα από τον έλεγχο της ρύπανσης, την εκ των προτέρων εκτίμηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα, σχέδια και προγράμματα του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα, 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.
Επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά το 2020 ήταν η εφαρμογή
των διαφόρων νομοθετημάτων και πολιτικών που αποσκοπούν στην προστασία του
περιβάλλοντος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Α. Έλεγχος της ρύπανσης
Αδειοδότηση
Τα έσοδα από τα τέλη αδειοδότησης κατά το 2020 ανήλθαν στις €329.498. Κατά το έτος 2020,
υποβλήθηκαν 16 νέες αιτήσεις και εκδόθηκαν 21 Άδειες Διαχείρισης Αποβλήτων. Για
χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρησης στο Αρχείο Διαχειριστών αποβλήτων υποβλήθηκαν
334 αιτήσεις και χορηγήθηκαν 305 Πιστοποιητικά. Στα πλαίσια των περί Ελέγχου της
Ρύπανσης των Νερών Νόμων 2002-2013, χορηγούνται Άδειες Απόρριψης. Κατά το 2020,
υποβλήθηκαν 47 νέες αιτήσεις και χορηγήθηκαν συνολικά 11 Άδειες Απόρριψης σε
βιομηχανικές, κτηνοτροφικές και άλλες εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια των περί Βιομηχανικών
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Εκπομπών Νόμων, υποβλήθηκαν 5 αιτήσεις για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών και
χορηγήθηκαν 2 άδειες.
Επιθεωρήσεις/ Έλεγχοι
Το 2020 διεξήχθησαν συνολικά 1917 επιθεωρήσεις, εκ των οποίων οι 563 για εξέταση
παραπόνων και καταγγελιών, ανά το παγκύπριο. Τα παράπονα/καταγγελίες αφορούσαν
κυρίως παράνομες απoρρίψεις αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
σε ανοικτά οικόπεδα και αργάκια, όπως επίσης και οχληρία από παράνομη καύση
αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθεωρήσεις αυτές έγιναν κάτω από πολύ αντίξοες
συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τους πολλούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας του
Covid-19 αλλά και της συνεχιζόμενης υποστελέχωσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.
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 75 εξώδικες
ρυθμίσεις οι οποίες ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των €106.500. Τα έσοδα από τις
εισπράξεις των εξώδικων ρυθμίσεων που εκδόθηκαν το 2020 ανέρχονται στις €80.450.
Πολύ σημαντική εξέλιξη θεωρείται ο διορισμός από τον Υπουργό, 108 δημοτικών υπαλλήλων
παγκύπρια, ως επιθεωρητές κάτω από τις πρόνοιες των περί Αποβλήτων Νόμων οι οποίοι
μπορούν να ελέγχουν την ορθή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων ώστε να μειωθούν οι
παράνομες απορρίψεις αποβλήτων από αρχικούς παραγωγούς/κάτοχους αποβλήτων. Κατά
το 2020, εκδόθηκαν από τους επιθεωρητές των Δήμων, συνολικά 43 εξώδικες ρυθμίσεις που
ανέρχονται στο ποσό των €9.900.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2020 ξεκίνησε προσπάθεια δημιουργίας
ξεχωριστού Κλάδου Ελέγχων στο Τμήμα. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής ορίστηκε
υπεύθυνος λειτουργός για συντονισμό των ελέγχων, επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικού
εγκλήματος.
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. Παράλληλα, ετοιμάστηκε και στάλθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περιβάλλοντος Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας κατά την τετραετία 2016-2019.
Κατά το 2020 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης καθώς και του Κώδικα
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.
Διαχείριση Ποιότητας Νερών Κολύμβησης
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Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη
Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης (2006/7/ΕΚ). Από το 2008 η Κύπρος
συνεχίζει στην Ευρώπη να συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας
σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της τελευταίας Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα νερά κολύμβησης της
Κύπρου αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας με ποσοστό συμμόρφωσης 99,1%
τοποθετώντας την Κύπρο στην πρώτη θέση. Για την κολυμβητική περίοδο του 2020, η οποία
είχε διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου, έτυχαν παρακολούθησης 112 περιοχές
νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου σε μηνιαία τουλάχιστον
βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια δειγματοληψία πριν από την έναρξη της κολυμβητικής
περιόδου.
Διαχείριση αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (Α.Ε.Κ.Κ)
Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών διαπιστώθηκε η ανάγκη
για βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής για τη διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. και η τροποποίηση
των σχετικών κανονισμών. Το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
προχώρησε στην ετοιμασία Νέων Κανονισμών προς αντικατάσταση των περί Στερεών και
Επικινδύνων

Αποβλήτων

(Διαχείριση

Αποβλήτων

από

Εκσκαφές,

Κατασκευές

και

Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011, με σκοπό την βελτίωση του Νομικού Πλαισίου και την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την Διαχείριση Αποβλήτων από
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις.
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 2020 έχουν εξαχθεί σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό 4700 τόνοι επικίνδυνων
αποβλήτων. Παράλληλα, πέραν των 150.000 τόνων μη επικινδύνων αποβλήτων (μέταλλο,
χαρτί, πλαστικό, κ.λπ.) εξάγονται ετήσια, κυρίως προς τρίτες χώρες.
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
Έγινε η εγκατάσταση νέου λογισμικού 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.
Με Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας καθίσταται η
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εγγραφή στο ΗΜΑ για κατόχους πιστοποιητικών καταχώρησης και αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων μέχρι τις 31/12/2020. To 2020 καταχωρήθηκαν 350 υπόχρεοι.
Β. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και οριζόντια θέματα
Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Η Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον διέπεται από τον 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.
Μητρώο Μελετητών
Tον Νοέμβριο 2020 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά
νομικό πλαίσιο για το μητρώο μελετητών που εκπονούν ΜΕΕΠ, το οποίο εκκρεμεί με βάση τη
σχετική οδηγία. Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την εφαρμογή των προνοιών της οδηγίας
2014/52/ΕΕ, συμβαδίζει με τα κυπριακά δεδομένα της αγοράς και συγκεράζει τα
αποτελέσματα μιας ευρύτερης διαβούλευσης που έγινε με τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Αναμένεται η συζήτησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
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 2020, καταχωρήθηκαν 240 περιβαλλοντικές
μελέτες για έργα (98 ΜΕΕΠ, 141 Εκθέσεις Πληροφοριών), ενώ καταχωρήθηκαν 10
Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράμματα. Αντίστοιχα,
εκδόθηκαν 110 περίπου Πιστοποιητικά Συμβατότητας.
Οριακές τιμές για ρύπους στο έδαφος από πετρελαιοειδή
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τη μελέτη για τη θεσμοθέτηση οριακών τιμών εδάφους
στην περιοχή των εταιρειών πετρελαιοειδών που αναμένεται να μετακινηθούν από την
περιοχή της Λάρνακας / Δεκέλειας. Το θέμα είναι προτεραιότητας και τέθηκαν συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα για τη μετακίνηση των εταιρειών πετρελαιοειδών και υγραερίου από τη
Λάρνακα στο Βασιλικό. Ήδη έχουν προχωρήσει οι μελέτες που αφορούν τη διαδικασία της
αποξήλωσης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν
εργασίας, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία απορρύπανσης των εδαφών του
παραλιακού μετώπου της Λάρνακας. Παράλληλα, έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί η ΣΜΠΕ που
αφορά τις νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις στην εν λόγω περιοχή.
Στρατηγική Χαρτογράφηση θορύβου
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τον τρίτο γύρο στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου
για το πολεοδομικό συγκρότημα Πάφου. Τον Απρίλιο 2020 εκδόθηκαν Διατάγματα για τους
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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 και ο οδηγός που εκδόθηκε για την
κατανόηση της μεθοδολογίας CNOSSOS αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος.
Μεσογειακή Ημέρα Ακτής
Η Μεσογειακή Ημέρα Ακτής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Σεπτεμβρίου από τις χώρες τις
Μεσογείου, με σκοπό την ευαισθητοποίηση μας για τις παράκτιες ζώνες της Μεσογείου. Το
Κέντρο Μελετών και Έρευνας «AKTΗ» σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, γιόρτασε
τη Μεσογειακή Ημέρα Ακτής, μέσω της δράσης #potavristou. Η δράση αυτή στηρίχθηκε από
την Πρέσβειρα Ακτής 2019, κυρία Ξένια Λοϊζίδου. Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση
του κοινού, ώστε να αναλάβει προσωπική δράση καθαρίζοντας τα σκουπίδια από τις ακτές,
θάλασσα, εκβολές ποταμών και άλλα σημεία της παράκτιας ζώνης.
Σύμβαση του Άρχους
Το 2020 ετοιμάστηκε η Εθνική Έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της εν λόγω Σύμβασης
και τέθηκε για διαβούλευση πριν την κατάθεση της στην Γραμματεία της Σύμβασης.
Γ. Προστασία της φύσης και βιοποικιλότητας
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000
Μέχρι το τέλος του 2020, κηρύχθηκαν 34 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε Ειδικές Ζώνες
Διατήρησης και εγκρίθηκαν από την ΕΕ 3 νέες περιοχές για ένταξη στο Δίκτυο (Δάσος Πάφου,
Ωκεανίς και Εθνικό Δασικό Πάρκο Ποταμός Λιοπετρίου). Το Τμήμα έχει εφαρμόσει δράσεις
εντός των περιοχών του Δικτύου, όπως έργα διατήρησης και αποκατάστασης φυσικών
οικοτόπων και ειδών, καθαρισμού από απόβλητα και σκουπίδια, βελτίωση προσβάσεων για
εξυπηρέτηση του κοινού, οριοθέτηση προστατευόμενων σημαντικών και σπάνιων εκτάσεων
οικοτόπων και ειδών, δράσεις για αποτροπή χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων σε
προστατευόμενες περιοχές, μέτρα ευαισθητοποίησης για το Δίκτυο και μέτρα μείωσης
επιπτώσεων από φωτισμό.
Βιολογική Ποικιλομορφία
Εγκρίθηκε η Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο που
αποτελεί υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόσο ως χώρα μέλος της ΕΕ, όσο και ως
συμβαλλόμενο μέλος της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα. Η Στρατηγική 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
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Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο φιλοδοξεί να αποτελέσει
τη βάση μιας ευρύτερης, ολοκληρωμένης πολιτικής για την προστασία της φύσης ούτως ώστε
να διασφαλισθεί ένα βιώσιμο μέλλον.
Γενετικοί Πόροι
Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια που επισυνάπτεται στη Σύμβαση για τη Βιολογική
Ποικιλομορφία εφαρμόζεται μέσω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 511/2014 ο οποίος καθορίζει
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών για συμμόρφωση των χρηστών γενετικών πόρων. Η
Κύπρος έχει ενσωματώσει σχετικές πρόνοιες για εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό νόμο
(Ν. 49(Ι)/2018). Έχει εκπονηθεί μελέτη για προσδιορισμό μέτρων πρόσβασης σε γενετικούς
πόρους της Κύπρου ώστε να προωθηθεί ο καθορισμός πλαισίου πρόσβασης με την
ταυτόχρονη κύρωση του Πρωτοκόλλου. Το Πρωτόκολλο αναμένεται να κυρωθεί εντός του
2021.
Εμπόριο Άγριων Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας
Το Διεθνές εμπόριο ειδών άγριας ζωής, που ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, είναι η
κυριότερη αιτία για την τεράστια μείωση του αριθμού πολλών ειδών ζώων και φυτών. Καθ’
όλη τη διάρκεια του 2020 συνεχίστηκε ο συστηματικός έλεγχος των ειδών χλωρίδας και
πανίδας που εισάγονταν ή εξάγονταν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια αυτά το
Τμήμα έλεγξε δεκάδες αιτήσεις για εισαγωγή ειδών, σε σχέση με τις πρόνοιες της Σύμβασης
CITES.
Καταπολέμηση της Απερήμωσης
Η απερήμωση είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλές χώρες του πλανήτη ανάμεσά τους
και την Κύπρο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος (αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης),
έχει επικαιροποιήσει την μελέτη για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της
Απερήμωσης περιλαμβανομένων των παραγόντων που συμβάλλουν στο φαινόμενο, των
χαρτών, μέτρων και δράσεων και δεικτών. Η Στρατηγική για την Απερήμωση και το Σχέδιο
Δράσης θα αποσταλούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Πρόγραμμα για την Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας
Μέσα από το πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης των Αλυκών Λάρνακας υλοποιήθηκαν
δράσεις και μέτρα για την διαχείριση, προστασία και ευαισθητοποίηση του κοινού για το
υγροτοπικό οικοσύστημα (σύμπλεγμα Αλυκών). Στο πλαίσιο του Διαχειριστικού Σχεδίου
προτείνεται η υλοποίηση Περιβαλλοντικού Κέντρου, για το οποίο έχει γίνει αρχιτεκτονικός
διαγωνισμός και θα προχωρήσει η υλοποίηση του. Επιπρόσθετα προγραμματίζεται
σχεδιασμός κυκλικού μονοπατιού περιμετρικά των Αλυκών (βελτίωση υφιστάμενου και
ολοκλήρωσή του από Τεκκέ μέχρι Καμάρες).
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Έργα από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία: Διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα
Το Έργο Διαχείρισης της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Χερσόνησος Ακάμα»,
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Π.Π. 2014-2020) για συγχρηματοδότηση από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Το Τμήμα
Περιβάλλοντος, ως δικαιούχος, υλοποιεί μαζί με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών,
το Τμήμα Δασών και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, δράσεις για τη βελτίωση της
κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων και τη διαχείριση και ανάδειξη της περιοχής.
Πρόγραμμα LIFE
Το Τμήμα Περιβάλλοντος ως Εθνικό Σημείο Επαφής, έχει την ευθύνη για ενημέρωση και
στήριξη των πιθανών ενδιαφερόμενων φορέων για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα –
LIFE.
Το 2020 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά που η Κύπρος «έτρεξε» το μεγαλύτερο και πιο
φιλόδοξο έργο που απέκτησε η χώρα μας κατά τη διάρκεια των 28 ετών του Προγράμματος
LIFE. Το Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP για τη Φύση, το έργο «Πανδώτειρα» το οποίο
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2029. Τον πρώτο χρόνο του έργου, οι 14 συνεργαζόμενοι
φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά και μη-κυβερνητικές
οργανώσεις, δραστηριοποιήθηκαν με διάφορους τρόπους για ένα κοινό στόχο: την
ολοκληρωμένη διαχείριση του Δικτύου Natura 2000 και τη διατήρηση και βελτίωση των ειδών
και οικοτόπων.
Δ. Κλίμα και υδρογονάνθρακες
Εθνικό σύστημα διακυβέρνησης για την ενέργεια και το κλίμα
Κατά το 2020 υποβλήθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο
2021-2030 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 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 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 (εξαιρούνται οι εκπομπές από την
ηλεκτροπαραγωγή, το τσιμεντοποιείο και τα κεραμεία / τουβλοποιεία οι οποίες εμπίπτουν στο
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου - ΣΕΔΕ). Σημειώνεται
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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.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης των πολιτικών και
μέτρων και ιδιαίτερα των νέων προγραμματιζόμενων πολιτικών και μέτρων, διαφαίνεται ότι ο
εθνικός υποχρεωτικός στόχος για μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου καλύπτεται
σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ, υπό προϋποθέσεις, επιτυγχάνονται πλήρως οι υπόλοιποι
στόχοι. Συγκεκριμένα, 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 2020, στην Κύπρο οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου του 2018 μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2017, ενώ σε σχέση με το 1990
αυξήθηκαν κατά 55%. Οι εκπομπές του 2018 σε σχέση με το 2005 (έτος αναφοράς για
εθνικούς στόχους) μειώθηκαν κατά 6%.
Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
Κατά το 2020 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
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(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.
Offshore Protocol – Πρωτόκολλο για εξερεύνηση και εκμετάλλευση 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 2020 εκδόθηκαν επτά (7) άδειες για διερευνητικές και επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις με
σκοπό την εξεύρεση υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Ε. Διαχείριση αποβλήτων – Κυκλική οικονομία
Ευρωπαϊκές Εξελίξεις: Παρακολούθηση και εφαρμογή πακέτου Κυκλικής Οικονομίας
Στα πλαίσια εναρμόνισης με το νομοθετικό πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Κυκλική Οικονομία, κατά το 2020 εγκρίθηκαν από Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκαν
στη Βουλή των Αντιπροσώπων 5 τροποποιητικά νομοσχέδια που αφορούν στη διαχείριση
των αποβλήτων. Συγκεκριμένα τα νομοσχέδια αφορούν την τροποποίηση του περί
Αποβλήτων Νόμου 2011 έως 2016, του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόμου 2002 έως 2017, των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών του
2003 έως 2019, των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του
2009 έως 2016 και των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 έως 2017 για εναρμόνιση αντίστοιχα με την
τροποποιητική Οδηγία για τα απόβλητα (2018/851/ΕΕ), για τις 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). Η ψήφιση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021.
Στα πλαίσια του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία, τον
Ιούνιο του 2019 τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (2019/904/ΕΕ). Ετοιμάστηκε το σχετικό
νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία,
το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό
έλεγχο.
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Στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 2008/98/ΕΕ και
συγκεκριμένα για τα απόβλητα τροφίμων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, προέβη σε προκήρυξη
και επικύρωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για τη μέτρηση, καταγραφή και ετοιμασία
ετήσιας έκθεσης για τα επίπεδα αποβλήτων τροφίμων σε διάφορα στάδια της αλυσίδας
εφοδιασμού τροφίμων. Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2021.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Κανονισμοί
διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης
Ολοκληρώθηκε ο νομοτεχνικός έλεγχος του προσχέδιου κανονισμών για τη διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και σχετικού νομοσχεδίου για την
τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο θα
καταστεί δυνατή η ψήφιση και εφαρμογή των κανονισμών εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
Εφαρμογή μέτρων Στρατηγικής Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων: Πράσινα
Σημεία
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Παγκύπρια 23 Πράσινα Σημεία και μια κινητή μονάδα σε κάθε
Επαρχία. Υλοποιείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε συνεργασία με το Τμήμα
Περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός για επέκταση του Δικτύου των Πράσινων Σημείων σε αγροτικές
και ορεινές περιοχές.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων συσκευασιών
Επιπλέον κατά το έτος 2020 έγινε ανανέωση της έγκρισης του συστήματος συλλογικής
διαχείρισης Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών με Αρ. 2/2020/ΣΣ της εταιρείας Green
Dot (Cyprus) Public Co Ltd με χρονική ισχύ μέχρι τις 30/6/2026.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Κατά το έτος 2020 έγινε ανανέωση της άδειας λειτουργίας του συλλογικού συστήματος για τη
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού WEEE Cyprus με Αρ.
(1/2020/ΣΣ) και χρονική ισχύ μέχρι τις 30/6/2026.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Κανονισμός
Χαρτιού Μη Συσκευασίας
Στα πλαίσια των περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας)
Κανονισμών του 2017, εξετάστηκε αναθεωρημένη αίτηση της Εταιρείας Διαχείρισης Χαρτιού
Μη Συσκευασίας ΔΙ.ΧΑ. Λτδ και ετοιμάστηκε προσχέδιο Άδειας Λειτουργίας Συλλογικού
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Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας. Η Άδεια αναμένεται να τεθεί
σε ισχύ τον Ιανουάριο 2021.
H εκτέλεση των εργασιών συλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διαχείρισης του χαρτιού μη
συσκευασίας, ειδικά από το οικιακό ρεύμα, θα πραγματοποιείται από τη Συνεργάτιδα εταιρεία
Green Dot Cyprus, βάσει της Σύμβασης Συνεργασίας και σύμφωνα με το εκάστοτε
γεωγραφικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί και τους όρους Έγκρισης τους Συλλογικού
Συστήματος της Συνεργάτιδας.
Νομοθεσίες που διέπονται από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού: Διαχείριση
αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης
Τον Δεκέμβριο του 2020 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο προσχέδιο Κανονισμών για
τη 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». Συγκεκριμένα οι υπόχρεοι παραγωγοί φαρμακευτικών προϊόντων οφείλουν να
δημιουργήσουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
στους πολίτες να παραδίδουν δωρεάν τα απόβλητά τους στα κατά τόπους σημεία συλλογής
(π.χ. φαρμακεία).
Αποδοτική χρήση των πόρων: Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Το Τμήμα Περιβάλλοντος στηρίζει και συμμετέχει σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα
οποία διοργανώνονται από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου σε συνεργασία με το ICLEI και
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπαίδευση των Αναθετουσών
Αρχών για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από
την πανδημία του κορωνοϊού (covid 19), το 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν τα βραβεία CY
GPP AWARDS.
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
Το 2020 καταχωρήθηκαν επτά νέοι οργανισμοί στο μητρώο EMAS. Μέχρι τα τέλη του 2020,
ήταν καταχωρημένες στο μητρώο EMAS συνολικά 73 εταιρείες/οργανισμοί. Το Τμήμα
Περιβάλλοντος προέβη σε ενημέρωση και συμμετείχε διαδικτυακά στην εκστρατεία
ενημέρωσης για τα 25χρονα του EMAS. Για ακόμη μια χρονιά το Τμήμα Περιβάλλοντος
εφάρμοσε Σχέδιο Παροχής Κρατικής Χορηγίας για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν για
πρώτη φορά το σύστημα EMAS.
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα ( EU Ecolabel)
Το 2020 υποβλήθηκαν 7 αιτήσεις τροποποίησης και συμπληρωματικά στοιχεία για μια αίτηση
απονομής του Ecolabel. Μέχρι τα τέλη του 2020 το EU Ecolabel, έχει απονεμηθεί σε 84
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προϊόντα, τα οποία είναι σε ισχύ.
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2020 - EWWR 2020
(21/11/2020 – 29/11/2020)
Κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων η Κύπρος συμμετείχε με
συνολικά 11

δράσεις. Τέσσερις από τις δράσεις διοργανώθηκαν από το Τμήμα

Περιβάλλοντος:
Πρόγραμμα LIFE – FOODPRINT
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, συμμετέχει ως εταίρος στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
LIFE-FOODPRINT (Awareness-raising campaign to prevent and manage food waste among
consumers, the food and hospitality industries), το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020 και
θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, ξεπερνά το
ένα εκατομμύριο ευρώ (1.018.869€), ενώ το ύψος της συγχρηματοδότησης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται στις 552.736,43€ ή 54,25% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία:
Interreg MED BLUE ISLANDS-Seasonal variation of the waste from tourism
Με στόχο τη μείωση παραγωγής αποβλήτων που παράγονται λόγω του εποχικού τουρισμού,
το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Απρίλιο του 2020 ολοκλήρωσε μετά από 3,5 χρόνια ως
επικεφαλής εταίρος, σε συνεργασία με ακόμη 13 φορείς από 8 χώρες, το Ευρωπαϊκό Έργο
Interreg Med BlueIslands με συνολικό προϋπολογισμό €2.755.320,41. Περισσότερες
πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου
στο σύνδεσμο: https://blueislands.interreg-med.eu
Έργα ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία:
- Μείωση δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Α΄ Φάσης του πιο πάνω έργου, η οποία περιλαμβάνει τους
Δήμους Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, με Δικαιούχο το Τμήμα Περιβάλλοντος,
συνολικής δαπάνης οκτώ εκατομμυρίων (€8.000.000,00) ευρώ. Το έργο αφορά στην ενίσχυση
της υλικοτεχνικής υποδομής των εμπλεκόμενων Δήμων για καθιέρωση συστήματος χωριστής
διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων. Στα πλαίσια του έργου
συνεχίζεται η παρακολούθηση της λειτουργίας του σε συνεργασία με εκπροσώπους των
Δήμων.
- Εγκαθίδρυση Συστήματος Χωριστής Διαλογής στην Πηγή και Χωριστής Συλλογής
Ανακυκλώσιμων και οργανικών/Βιολογικών Αποβλήτων και Εφαρμογή Συστήματος
«Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα
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Ολοκληρώθηκε η ετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο πιο πάνω πρόγραμμα και η
δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος με Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους
εμπλεκόμενους φορείς.
- Εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή στην Ορεινή Κύπρο
Το έργο αφορά στην ορθολογική διαχείριση των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων
στις ορεινές περιοχές με Δικαιούχο το Τμήμα Περιβάλλοντος και συνεργαζόμενους Φορείς
τους Επιτρόπους Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και Περιβάλλοντος. Καθορίστηκαν οι
δράσεις που θα υλοποιηθούν και εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες πιστώσεις συνολικού
ύψους ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€ ).
-

Ολοκληρωμένο

σύστημα

διαχείρισης,

πληροφόρησης,

επικοινωνίας

και

παρακολούθησης έργων
Δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και αφορά στην υλοποίηση δράσεων
πληροφόρησης, επικοινωνίας και παρακολούθησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων που
υλοποιούνται από το Τμήμα. Υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
υπηρεσιών και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του
Έργου και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις συνολικού ύψους ενός
εκατομμυρίου και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00€) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Συνοχής.
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