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Ηλεκτρονικο ενημερωτικο δελτιο
Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας καλωσορίζω στη συνέχεια της προσπάθειας του Τμήματος Περιβάλλοντος για την
ηλεκτρονική ενημέρωσή σας, που αφορά στις δράσεις και εκδηλώσεις όπου το Τμήμα μας
συμμετέχει ή και διοργανώνει.
Καθημερινή είναι η προσπάθεια που γίνεται από το Τμήμα μας για την εναρμόνιση και
πρακτική εφαρμογή νέων νομοθεσιών, για τον έλεγχο της ρύπανσης, την προστασία της
Βιοποικιλότητας στην Κύπρο, για την σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή μας, με απώτερο
στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και τις δράσεις για τον περιορισμό της
Κλιματικής Αλλαγής αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής που θα αφήσουμε στην
επόμενη γενιά.
Εύχομαι να είμαστε όλοι συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή για την καλύτερη προστασία,
διαχείριση και αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου και το παρών τεύχος να δίνει μια
χρήσιμη πληροφόρηση σε εσάς.

Κώστας Χατζηπαναγιώτου
Διευθυντής

Διοργάνωση της εκδήλωσης «Opening Day» από το Τμήμα Περιβάλλοντος
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Interreg Med ‘BlueIslands’

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση
«Opening Day» από το Τμήμα Περιβάλλοντος που
περιλαμβάνεται στις ενέργειες που υλοποιούνται στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου Interreg
Med ‘BlueIslands’ (https://blueislands.interreg-
med.eu/) στο οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι ο
επικεφαλής εταίρος.
To έργο BlueIslands αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις,
που παρατηρούνται στα νησιά της Μεσογείου, όπως οι
διαρθρωτικοί περιορισμοί των θαλάσσιων
αποκλεισμένων περιοχών όσον αφορά τους πόρους
και τη διαχείριση των αποβλήτων, η αποσπασματική
γνώση της εποχιακής διακύμανσης στον τομέα της
δημιουργίας αποβλήτων και η έλλειψη στρατηγικών
σχεδίων για προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργάνωσε την εκδήλωση «Opening Day» στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού 2017 της Green Dot Κύπρου, το οποίο
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 και στο οποίο το Τμήμα Περιβάλλοντος
διέθετε περίπτερο.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να προβάλει το έργο BlueIslands, τους συνεργαζόμενους
διακρατικούς φορείς, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την πηγή
χρηματοδότησης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) του έργου. Το κοινό είχε
την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τα προαναφερθέντα μέσω διανομής ενημερωτικών
φυλλαδίων και μέσω άμεσης παροχής πληροφοριών από το προσωπικό του Τμήματος
Περιβάλλοντος που στελέχωσε το κιόσκι που είχε δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό.
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Ενημερωτική Ημερίδα για το Έργο Interreg Europe ‘Cocoon’ Cocoon:Consortium for a 
coherent Enhance Landfill Management 

Στις 2 Νοεμβρίου 2017, το Τμήμα Περιβάλλοντος
στην Αίθουσα των εκδηλώσεων του Υπουργείου
Οικονομικών διοργάνωσε ενημερωτική Ημερίδα
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Interreg Europe Cocoon. Η ημερίδα
απευθυνόταν σε φορείς που εμπλέκονται στη
διαχείριση χώρων ταφής και τοπικές αρχές.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
Δημοσίων Υπηρεσιών / Τμημάτων, εκπρόσωποι
Τοπικών Αρχών, εκπρόσωποι εγκαταστάσεων
υγειονομικής ταφής αποβλήτων και σύμβουλοι
διαχείρισης χώρων ταφής.

Έχει εκτιμηθεί ότι το 90 % από τις 500,000+
χωματερές που προϋπήρχαν στην Ευρώπη
πριν την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Οδηγία
για τους χώρους ταφής (landfill directive) δεν
είναι υγειονομικά συμμορφωμένες και έχουν
μειωμένες τεχνολογίες προστασίας του
περιβάλλοντος. Οι χωματερές θεωρούνται
ως δυνητικές δυναμικές αποθήκες πόρων
(αερίου, νερού, πλαστικών, μετάλλου κ.α).
Οι πόροι αυτοί μπορούν να ενισχύσουν την
οικονομία ενώ η ορθολογική διαχείριση των
χωματερών μπορεί να βοηθήσει στην
ανάκτηση γης και να μειώσει τα ποσά που
θα απαιτούνται για την αποκατάσταση και
την μετέπειτα φροντίδα.

Το έργο Cocoon σκοπό έχει την ανάπτυξη και ενίσχυση των πολιτικών σχετικά με την
αποκατάσταση και διαχείριση χώρων ταφής μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών σε χώρες της
Ευρώπης. Κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία και υλοποίηση σχεδίων δράσης.
Το έργο Cocoon με συνολικό προϋπολογισμό 1,402Μ (1,19Μ ERDF) έχει εγκριθεί και
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και χρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Στο έργο Cocoon το οποίο έχει αρχίσει αρχές του 2017 και έχει διάρκεια πέντε χρόνια εκτός
από το Τμήμα Περιβάλλοντος συμμετέχουν φορείς από το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ανδαλουσία
της Ισπανίας, το Βρανδεμβούργο της Γερμανίας και η Μάλτα.
Περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους οργανισμούς, τους στόχους και τις
εξελίξεις όσον αφορά την υλοποίηση του έργου και τα αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε στην
επίσημη ιστοσελίδα του έργου στο σύνδεσμο: www.interregeurope.eucocoon

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα
αναμενόμενα παραδοτέα και τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα του έργου, το Ευρωπαϊκό και
Εθνικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει
τη διαχείριση των χώρων ταφής καθώς και η
υφιστάμενη κατάσταση στους χώρους ταφής
στην Κύπρο. Στη συνέχεια ακολούθησε
συζήτηση.
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Επίσκεψη του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Στις 23 Νοεμβρίου 2017 επισκέφθηκε το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ο κ.
Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής του
Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος. Πρόσφατα, το ΤΕΠΑΚ και το
Τμήμα Περιβάλλοντος υπέγραψαν Πρωτόκολλο
Συνεργασίας με στόχο την επιστημονική και
εκπαιδευτική συνεργασία των δύο Φορέων.

Ο κ. Χατζηπαναγιώτου συναντήθηκε με τον
Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα
Αναγιωτό και συμφώνησαν στην ενδυνάμωση
της συνεργασίας των δύο Φορέων, με
δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση φοιτητών
του Πανεπιστημίου για πρακτική άσκηση στο
Τμήμα Περιβάλλοντος, η παροχή υπηρεσιών και
εξειδικευμένων επιστημονικών αναλύσεων από
ακαδημαϊκούς της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του
ΤΕΠΑΚ, καθώς και η συμβολή του
Πανεπιστημίου στην προσπάθεια του Τμήματος
Περιβάλλοντος για καταγραφή όλων των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων παγκύπρια
που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.

Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηπαναγιώτου έδωσε
διάλεξη στους φοιτητές του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου, με θέμα "Αειφόρος Ανάπτυξη,
Κλιματικές Αλλαγές και Κυκλική Οικονομία:
Ερευνητικές και Επαγγελματικές Προοπτικές
στην Κύπρο και την Ευρώπη". Στη διάλεξη έγινε
αναφορά στις έννοιες της Αειφόρου Ανάπτυξης
και της Κυκλικής Οικονομίας, και πώς αυτές
συνδέονται με τις τεχνολογικές, νομοθετικές και
οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με άμεσες συνέπειες και για την Κύπρο. Έγινε
επίσης αναφορά στη νέα νομοθεσία περί
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
τις συνέπειές της για το επάγγελμα του
Επιστήμονα και Τεχνολόγου Περιβάλλοντος.
Ακολούθησε συζήτηση του κ. Χατζηπαναγιώτου
με τους φοιτητές.
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Παρουσίαση έργου Interreg Med Blueislands στην ετήσια συνάντηση του Εθνικού κριτή
Γαλάζιας Σημαίας με τους Διαχειριστές Παραλιών- Λεμεσός, 10 Ιανουαρίου 2018

Στις 10 Ιανουαρίου 2018 έλαβε χώρα στα
γραφεία της CYMEPA η ετήσια συνάντηση
του Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας με
τους Διαχειριστές Παραλιών. Μέλος του
Εθνικού Κριτή της Γαλάζιας Σημαίας είναι και
το Τμήμα Περιβάλλοντος όπου είναι
υπεύθυνο για την εφαρμογή της οδηγίας για
τη διαχείριση της ποιότητας των νερών
κολύμβησης.
Σκοπός του έργου Blueislands είναι η συστηματική προσπάθεια εντοπισμού, κατεύθυνσης και
μετριασμού των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης στην παραγωγής αποβλήτων, ως
αποτέλεσμα του τουρισμού, σε νησιά της Μεσογείου. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον
εποχικό τουρισμό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται για χρόνια, αλλά ποτέ ως τώρα δεν έχει
προσεγγιστεί μεθοδικά.
Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο και τα αποτελέσματα αυτού,
λόγω της συνάφειας του με το θεσμό της γαλάζιας σημαίας αναφορικά με την ποιότητα των
νερών κολύμβησης (παρακολούθηση παρουσίαs λυμάτων) αλλά και τη διαχείριση των
αποβλήτων συμπεριλαμβανομένου της ανακύκλωσης, μιας και το 2018 στο θεσμό της
γαλάζιας σημαίας η ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης στις αιτούμενες παραλίες είναι
προαπαιτούμενο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα κρατήσει ενήμερους τους παρευρισκομένους
για τα αποτελέσματα του έργου.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
Νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την ορθολογική διαχείριση των
Α.Ε.Κ.Κ, για τις προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν ως προς την ανακύκλωση
των Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και για την υιοθέτηση μέτρων διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.

Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου
2017, στα Γραφεία της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, η διάλεξη με
τίτλο «Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».
Τα Α.Ε.Κ.Κ. έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα
διαχείρισης και ως εκ τούτου έχουν τεθεί Εθνικοί
ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των υλικών αυτών.
Η Κύπρος έχει θέσει ως στόχο την ανακύκλωση
τουλάχιστον 70% των Α.Ε.Κ.Κ. μέχρι το 2020.
Προσκεκλημένοι ομιλητές της διάλεξης ήταν ο Δρ
Ευγένιος Ευγενίου, Τεχνικός Μηχανικός, του Τμήματος
Περιβάλλοντος και ο κ. Φράγκος Προκοπάς, Διευθυντής
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
Κύπρου.
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Τελετή Απονομής Βραβείων 2017 CY GPP AWARDS 2017 - EU Ecolabel – EMAS
«το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης τέλεσε τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, που
πραγματοποιούνται στην Κύπρο για τέταρτη συνεχή χρονιά και απένειμε το Ευρωπαϊκό
Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel σε νέα προϊόντα στην κατηγορία χρώματα/βερνίκια και το
EMAS σε οργανισμούς/επιχειρήσεις.
Παράλληλα με τα βραβεία αυτά, βραβεύτηκαν οι καλύτερες προτάσεις της Περιβαλλοντικής
Δράσης που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα πλαίσια των 25χρονων του EU Ecolabel στην Ευρώπη. Η
διοργάνωση της περιβαλλοντικής δράσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκε και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας
Καδής, καθώς επίσης και η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κα Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.
Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος
σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών.

Το αμφιθέατρο στο οποίο διεξήχθη η τελετή,
παραχωρήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα
Κύπρου, η οποία ήταν και ο Μέγας χορηγός της
εκδήλωσης.
Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων
Συμβάσεων της Κύπρου, CY GPP Awards, είναι
ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και φαίνεται
να έχει σημαντική ανταπόκριση από τις
Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς,
(Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), καθώς και
από τους Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και τις
Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φέτος, για
πρώτη φορά, πέραν από τις τους Φορείς του
Δημόσιου Δικαίου, τα βραβεία απευθύνονταν
και στους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Οι κατηγορίες αγορών για τις οποίες εφαρμόστηκαν τα Βραβεία– CY GPP Awards 2017
είναι:

! Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Συμβάσεων/ Προμηθειών
! Μηχανογραφικός Εξοπλισμό και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
! Εσωτερικός Φωτισμός
! Οδικός και Εξωτερικός Φωτισμός (μόνο για δημόσιο τομέα)
! Οχήματα
! Ελαστικά
! Κλιματιστικά
! Κτιριακές Κατασκευές - Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων
! Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
! Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού
! Χαρτί Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό
! Τρόφιμα και Υπηρεσίες Τροφίμων
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Περιβαλλοντική Δράση «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
Βασικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Δράσης
«το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές» ήταν
η επαφή και εξοικείωση των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό
Σήμα, η διέγερση της δημιουργικότητας και
ανάπτυξη της καινοτομίας, η εξοικείωση και
αναγνώριση του σήματος το οποίο εντοπίζεται
πάνω σε συσκευασίες προϊόντων και υλικό
σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να
βραβευθούν με το εν λόγω σήμα, η εξοικείωση
με τις διαδικασίες απόκτησης του σήματος και η
αναγνώριση των προτερημάτων των προϊόντων
και υπηρεσιών αυτών σε σχέση με τις
μειωμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Οι ομάδες εργασίας της Μέσης εκπαίδευσης καλούνταν να φτιάξουν ένα δικό τους
διαφημιστικό φιλμάκι ή ένα ενημερωτικό φιλμ και οι ομάδες εργασίας της Δημοτικής
εκπαίδευσης μια αφίσα ή ένα τρίπτυχο.
Τα βραβεία της περιβαλλοντικής δράσης «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»
απονεμήθηκαν και χορηγήθηκαν όπως πιο κάτω:
Βραβεία Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και

Επαγγελματική Εκπαίδευση (Λυκειακός Κύκλος)
Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και
Επαγγελματική Εκπαίδευση
(Γυμνασιακός Κύκλος)

Δημοτική Εκπαίδευση

1ο Βραβείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

Δωρεάν ταξίδι και διαμονή για όλα τα μέλη της
ομάδας εργασίας στην Αθήνα και ξενάγηση στο
εργοστάσιο της εταιρείας Γιαννίδης ΑΕ – VITEX, 

στον Ασπρόπυργο, η οποία παράγει
χρώματα/βερνίκια με πιστοποίηση EU Ecolabel.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Δωρεάν διαμονή για ένα βράδυ, με πλήρη διατροφή
για όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας και ξενάγηση
στο ξενοδοχείο Sunwing Resort & Spa Sandy Bay, 
το οποίο κατέχει το EU Ecolabel από το 2006.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΓ – ΑΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Β’

Μετάβαση στη φάρμα Riverland Bio Farm στο χωριό
Καμπιά για μια αξέχαστη μέρα με παιχνίδι και
περιπέτεια. Η φάρμα Riverland Bio Farm θα
προσφέρει δωρεάν είσοδο και σίτιση για όλη την
ομάδα. Το φαγητό το οποίο θα προσφερθεί, θα
αποτελείται από βιολογικά τρόφιμα/προϊόντα.

2ο Βραβείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
(Β ΛΥΚΕΙΟΥ – Β’33)

€ 150
(Κεντρική Τράπεζα Κύπρου)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

€ 150
(Κεντρική Τράπεζα Κύπρου)

Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΤ’2)

€ 150
(Hermes Airports Ltd)

3ο Βραβείο:
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟ

(Β ΛΥΚΕΙΟΥ)

€ 100
(Κεντρική Τράπεζα Κύπρου)

ΘΕΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
(Γ’2)

€ 100
(Κεντρική Τράπεζα Κύπρου)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
(Γ’2)

€ 100
(Hermes Airports Ltd)

1οςΈπαινος -
Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

(Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝΚΗ’
(Γ2)

&

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ (Δ’1)

Βιβλία σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη

2ος Έπαινος -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

(Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

27 ltr. Sens Eco Trade χρώμα λευκό ή magnolia για
τις ανάγκες του σχολείου και ξενάγηση στο
εργοστάσιο της Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ε’-ΣΤ’)

&

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΩ
ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ (ΣΤ’1)

27 ltr. Sens Eco Trade χρώμα λευκό ή magnolia για
τις ανάγκες του σχολείου και ξενάγηση στο
εργοστάσιο της Πελέτικο Λτδ στη Λευκωσία
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Δημόσια διαβούλευση σε σχέση με μερικές πρόνοιες του περί Κέντρων
Αναψυχής
Η δημόσια διαβούλευση σε σχέση με μερικές
πρόνοιες του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες
Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016
πραγματοποιήθηκε στις 12/1/2018.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών,
υποχρεούται να εφαρμόσει το άρθρο 3 του
Νόμου που αφορά τον καθορισμό των
ανώτατων επιτρεπτών ορίων εκπομπής ήχου
στο εξωτερικό των κέντρων αναψυχής, τις
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα
όργανα ελέγχου έντασης ήχου, καθώς και τη
μεθοδολογία που χρησιμοποιείται.
Για το θέμα αυτό το Τμήμα Περιβάλλοντος εκπόνησε Σύμβαση η οποία θα ολοκληρώθηκε
πρόσφατα. Ακολούθως θα ετοιμαστεί κοινό Διάταγμα των δύο Υπουργών το οποίο θα
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο έλεγχος της
εκπομπής ήχου από κέντρα αναψυχής στοχεύει
στην προστασία των παρακείμενων κατοικιών ή
άλλων ευαίσθητων δεκτών, όπως νοσοκομεία,
γηροκομεία, και άλλα. Ως εκ τούτου, κάθε
κέντρο αναψυχής μπορεί να εκπέμπει ήχο στο
εξωτερικό του, εάν ο ιδιοκτήτης του εξασφαλίσει
προηγουμένως σχετική άδεια εκπομπής ήχου.
Για την εξασφάλιση της εν λόγω άδειας ο
ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει σχετική
αίτηση στην αρμόδια αρχή, συνοδευόμενη από
πολεοδομική άδεια ή/και άδεια οικοδομής και
άδεια λειτουργίας κέντρου αναψυχής.

Τη Διαβούλευση χαιρέτησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος του
έργου Δρ. Μιχάλης Λοϊζίδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της Τελικής Έκθεσης, πριν
οριστικοποίησή της. Στη διαβούλευση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι Τμημάτων, Αστυνομίας,
Έπαρχων, Τοπικών Αρχών, ΠΑΣΙΚΑ, ΚΟΤ και ιδιωτικών φορέων.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος βρίσκεται διαδικτυακά
Στην ιστοσελίδα μας: http://www.moa.gov.cy/moa/environment
Στο facebook: https://www.facebook.com/depofenvironment


