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Τι είναι οι ΓΤΟ; 

• Σύμφωνα με την ΕΕ, οι ΓΤΟ είναι οι οργανισμοί, 

εξαιρουμένων των ανθρώπινων όντων, των οποίων το 

γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που δεν 

συμβαίνει φυσιολογικά με τη σύζευξη ή και το φυσιολογικό 

ανασυνδιασμό.  

 

• Στόχοι της γενετικής τροποποίησης φυτών: αύξηση της 

παραγωγής, βελτίωση της αντίστασης σε φυτοπαράσιτα, 

βελτίωση της ανεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα. 

 

 

 



Οφέλη των ΓΤΟ 

 

Με ένα ολοένα αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, µε την εκτίμηση ότι ένα 
παιδί πεθαίνει κάθε δύο δευτερόλεπτα από την πείνα και ένα μεγάλο 
αριθμό ανθρώπων ανά τον κόσμο να υποσιτίζονται, η χρήση αυτής της 
τεχνολογίας είναι αρκετά υποσχόμενη. 
 
• δημιουργία φυτών καλύτερα ανθεκτικών σε ζιζάνια, παράσιτα και άλλες 

ασθένειες, 
• μεγαλύτερες αποδόσεις για πιο αποτελεσματικές χρήσεις γης,  
• μειωμένη χρήση ζιζανιοκτόνων και άλλα φυτοφαρμάκων,  
• παραγωγή τροφίμων με καλύτερη υφή, γεύση και θρεπτική αξία, 
• παραγωγή τροφίμων με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής  
   (ευκολότερη μετακίνηση και εμπορία). 
 
Τα ΓΤ τρόφιμα μπορεί να αποτελέσουν ένα σημαντικό  
 βιώσιμο τρόπο για να θρέψουμε τον κόσμο. 

 

Κυριότερα ΓΤ φυτά: 

 

• Καλαμπόκι 

• Σόγια 

• Βαμβάκι 

• Πατάτα 
• Ντομάτα 
• Ρύζι 
• Ελαιοκράμβη 



 

ΓΤΟ – Πιθανοί Κίνδυνοι 

• Ανθρώπινη Υγεία (πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών, πιθανή επανεμφάνιση 
ασθενειών) 

• Ασφάλεια Τροφίμων (έλλειψη στοιχείων για τις επιπτώσεις από την μακροχρόνια 
χρήση τους)   

• Περιβάλλον (αλλοίωση της φυσικής χλωρίδας με μη προβλέψιμες συνέπειες, 
μείωση της βιοποικιλότητας, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις) 

• Οικονομικά και κοινωνικά θέματα (επιμόλυνση συμβατικών και βιολογικών 
καλλιεργειών, ανάπτυξη μονοκαλλιεργειών, μονοπώλια – έλεγχος τιμών) 

 
 



                    Ιστορικά Στοιχεία  

• 1975: ξεκινά η ΓΤ οργανισμών και ζώων  

• 1996: γίνεται η πρώτη καλλιέργεια ΓΤ σπόρων στις ΗΠΑ για 
εμπορική χρήση – εισαγωγή των ΓΤΟ στην τροφική 
αλυσίδα. 

• 2001: αίτηση για ΓΤ χρυσόψαρα στις ΗΠΑ 

• 2003: Αφρικανικές χώρες απορρίπτουν βοήθεια τροφίμων 
από τις ΗΠΑ λόγω ΓΤ αραβόσιτου 

• 2004: νέο κοινοτικό πλαίσιο για τους ΓΤΟ – οι ΗΠΑ ξεκινούν 
διαδικασίες αγωγής ενάντια της ΕΕ στον ΠΟΕ 

• 2008: ΓΤ καλλιέργειες σε 272 εκατομμύρια εκτάρια 
παγκοσμίως. 

 



ΓΤ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΤ ΣΟΓΙΑ 

ΓΤ ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΓΤ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 

Στοιχεία για την καλλιέργεια ΓΤΟ 



  Καλλιέργεια 

από 

Έκταση Καλλιέργειας 2013 

(εκατομμύρια εκτάρια) 

Αναλογία ΓΤΟ 

2013 

ΓΤ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 

Παγκόσμια 1997 57.4 32% 

ΗΠΑ 1997 35.6 90% 

ΕΕ 28 1998 0.1 Ν/Α 

ΓΤ ΣΟΓΙΑ 

Παγκόσμια 1997 84.5 79% 

ΗΠΑ 1997 29.3 93% 

ΓΤ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ 

Παγκόσμια 1998 8.2 24% 

ΗΠΑ 1996 0.5 93% 

ΓΤ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Παγκόσμια 1996 23.9 70% 

ΗΠΑ 1997 3.7 90% 

Στοιχεία για την καλλιέργεια ΓΤΟ 



Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό  

πλαίσιο για τους ΓΤΟ 

Ελευθέρωση στο περιβάλλον (καλλιέργεια) και διάθεση στην αγορά ΓΤΟ:  

 

Οδηγία 2001/18/ΕΚ και Νόμος 160(Ι)/2003 

Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

Έγκριση και εισαγωγή ΓΤ ζωοτροφών και σπόρων:  

 

Κανονισμοί 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ 

Αρμόδια Αρχή: Τμήμα Γεωργίας 

 

Έγκριση και εισαγωγή ΓΤ τροφίμων:  

 

Κανονισμός 1829/2003/ΕΚ 

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Υγείας 





Στόχος: η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος από τους Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς. 

 

Βασική Αρχή: «Αρχή της Προφύλαξης» - όταν τα πιθανώς 
επικίνδυνα αποτελέσματα ενός φαινομένου, ενός προϊόντος ή μιας 
δραστηριότητας έχουν προσδιοριστεί βάσει επιστημονικής και 
αντικειμενικής αξιολόγησης, αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν επιτρέπει 
τον προσδιορισμό του κινδύνου με επαρκή βεβαιότητα, τότε 
επιτρέπεται να εφαρμοστεί προληπτική πολιτική για μέγιστη 
προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

 

Η Κύπρος, με την ένταξη της στην ΕΕ, ψηφίζει συστηματικά 

ενάντια σε οποιανδήποτε αδειοδότηση ΓΤΟ για καλλιέργεια, 

ως ζωοτροφή ή ως και εντός τροφίμων. 

Πολιτική για τους ΓΤΟ 



Διαδικασία αδειοδότησης ΕΕ 

• Αίτηση από εταιρεία σε ένα κράτος-μέλος 

• Αξιολόγηση αίτησης από κράτος-μέλος, 

    την EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) και     

    την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Αξιολόγηση από άλλα κράτη-μέλη. 

• Σχόλια από το κοινό – ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Αν εξασφαλιστεί ειδική πλειοψηφία από τα κράτη-μέλη, ο ΓΤΟ 
οργανισμός αδειοδοτείται. Αν όχι, η απόφαση αφήνεται στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

• Υποχρέωση από όλα τα κράτη-μέλη να μην εμποδίζουν τον 
αδειοδοτημένο ΓΤΟ. 

• Ρήτρα Ασφάλειας βάσει της Αρχής της Προφύλαξης:  

     αν ένα κράτος-μέλος αποδείξει επιστημονικά τους κινδύνους από  

     συγκεκριμένο ΓΤΟ, μπορεί να τον  

     απαγορεύσει ή να τον περιορίσει. 

 



• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) 
δημιουργήθηκε για να παρέχει αντικειμενικές, επιστημονικές 
συμβουλές για όλα τα θέματα που δυνατό να έχουν άμεσο ή 
έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια τροφίμων και τροφών στην 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της υγείας των ζώων.  

• Δύο κατηγορίες απόψεων:  
– Απόψεις/Γνώμες Επιστημονικών Επιτροπών  

– Άλλες επιστημονικές απόψεις, σχετικές με το αντικείμενο.  

• Μια από τις Επιστημονικές Επιτροπές της EFSA είναι και η 
Επιτροπή των ΓΤΟ  
– Οδηγίες για την προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων που 

υποβάλλονται στα πλαίσια του κανονισμού 1829/2003/ΕΚ για 
αδειοδότηση των ΓΤΟ 

– Αξιολόγηση κινδύνου από καλλιέργεια, διάθεση στην αγορά 
(ζωοτροφές, τρόφιμα)  

Εκτίμηση της ασφάλειας των ΓΤΟ 



Ελευθέρωση στο περιβάλλον  

ΓΤΟ (καλλιέργεια) 

Πολλά κράτη-μέλη έχουν εκφράσει ανησυχίες για την αδειοδότηση ΓΤΟ και την 

καλλιέργεια τους στην ΕΕ.  

 

Οι ανησυχίες βασίζονται κυρίως στα θέματα της συνύπαρξης και της 

επιμόλυνσης των συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών.  Ωστόσο, και τα 

θέματα της ανθρώπινης υγείας, αλλά και της υγείας των ζώων αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα. 

 

Αυστρία – απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤ αραβόσιτου στην επικράτειά της – η 

υπόθεση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

 

Ουγγαρία – απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤ αραβόσιτου σε συγκεκριμένη περιοχή – 

απόρριψη από Ε. Επιτροπή – έγκριση από Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος.  

 

Ελλάδα – διάταγμα απαγόρευσης καλλιέργειας ΓΤ αραβόσιτου. 

 

Κύπρος – στο παρόν στάδιο δεν έχει υποβληθεί αίτημα για καλλιέργεια ΓΤΟ στην 

Κύπρο, ο αγροτικός κόσμος απορρίπτει την καλλιέργεια ΓΤΟ, δεν υπάρχει νομικό 

εργαλείο για πλήρη απαγόρευση 



ΠΩΣ Η ΕΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ  

ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-

ΜΕΛΩΝ 

ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ μεταξύ ΓΤ και  

συμβατικών ή βιολογικών  καλλιεργειών 

Κατευθυντήριες γραμμές (13.7.2010) από την ΕΕ. 

 

Τα ΚΜ ενδείκνυται να αναπτύξουν εφαρμόσιμα μέτρα συνύπαρξης 

σε εθνικό επίπεδο. 

 

ΚΥΠΡΟΣ: έχει αμφισβητήσει την εφαρμογή της συνύπαρξης 

 

Σήμερα το κεκτημένο δεν επιτρέπει την απαγόρευση της 

καλλιέργειας από τα ΚΜ. 

 

Νέα προσπάθεια για εξέταση πιθανής νομοθετικής ρύθμισης για 

απαγόρευση της καλλιέργειας από τα ΚΜ που το επιθυμούν. 



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

• Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις 4.12.2008 η Κύπρος 
πέτυχε την ενσωμάτωση πρόνοιας, σύμφωνα με την αρχή της 
προφύλαξης, με την οποία θα δίνεται η ευκαιρία σε περιοχές με 
ειδικά περιβαλλοντικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά, 
συμπεριλαμβανομένων των μικρών απομονωμένων νησιών, όπως 
η Κύπρος, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης, 
περιορισμού καθώς και μέτρα απαγόρευσης για την καλλιέργεια 
των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών. 

 

• Στις 13 Ιουλίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ένα νέο 
πακέτο προτάσεων για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), το οποίο 
περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση για τροποποίηση της 
Οδηγίας 2001/18/EΚ για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και μια νέα σύσταση 
για τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) με 
συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες.   

 



ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

• Μετά από δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επιτεύχθηκε 
συμφωνία και έτσι η πρόταση παρέμεινε στάσιμη. 

 

• Τον Φεβρουάριο του 2014, κατόπιν πιέσεων από μεγάλη 
πλειοψηφία ΚΜ και με αφορμή την αδειοδότηση του ΓΤ 
αραβόσιτου TC1507, η Ελληνική Προεδρία επανέφερε το θέμα 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την υποβολή νέας 
συμβιβαστικής πρότασης. 

 

• Στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις 
12.6.2014, η συμβιβαστική πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, 
όπως διαμορφώθηκε από τη σχετική Ομάδα Εργασίας, έλαβε τη 
θετική ψήφο σχεδόν όλων των ΚΜ. 

 

• Η πρόταση βρίσκεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προς διαπραγμάτευση και τελική έγκριση. 

 



Η νέα Πρόταση 

Η Οδηγία 2001/18/ΕΚ προτείνεται να τροποποιηθεί με την προσθήκη ενός 

νέου άρθρου με το οποίο θα δίνεται το δικαίωμα στο κάθε ΚΜ να 

περιορίσει ή να απαγορεύσει πλήρως την καλλιέργεια γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών, τα οποία έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σε μερική ή όλη την επικράτειά του. 

 

Εξαίρεση σε δύο στάδια: 

Στάδιο 1: ΚΜ αιτείται εξαίρεση από το γεωγραφικό πεδίο της εφαρμογής  

                της καλλιέργειας, ανά ΓΤΟ 

Αν δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα του ΚΜ   

Στάδιο 2: ΚΜ εφαρμόζει εθνικά μέτρα απαγόρευσης ή περιορισμού 

                της καλλιέργειας, ανά ΓΤΟ 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία τροποποίησης της Οδηγίας, το κάθε ΚΜ 

θα μπορεί να απαγορεύσει την καλλιέργεια ΓΤΟ, κατά περίπτωση (ανά 

ΓΤΟ), σε όλη την επικράτειά του και έτσι το θέμα ότι μια τέτοια απαγόρευση 

να θεωρείται ενάντια του κεκτημένου θα ρυθμιστεί και 

δεν θα υφίσταται πλέον. 

 



Στην Κύπρο… 



Νόμος που προβλέπει τη λήψη μέτρων 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από την ελευθέρωση στο 

περιβάλλον ή τη διάθεση στην αγορά 

Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 

[N. 160(Ι)/2003] 
 

*βάσει της Οδηγίας 2001/18/EΚ*  

 

•σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ, που καλύπτει την   
καλλιέργεια ΓΤΟ 

 

•διάθεση στην αγορά ΓΤΟ ως προϊόντα 

 ή εντός προϊόντων 
 



Βασικές Πρόνοιες του Νόμου 

Στόχος: η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
υγείας από τους ΓΤΟ σύμφωνα με την Αρχή της 
Προφύλαξης. 

 
Πρόνοιες: 

 

• Ίδρυση Επιστημονικής Επιτροπής 
•  Καθορισμός συγκεκριμένων πληροφοριών στην αίτηση αξιολόγησης 
•  Μεθοδολογία και διενέργεια ειδικής αξιολόγησης και διαχείρισης του  
   περιβαλλοντικού κινδύνου 
•  Υποχρεωτική Σήμανση - Σχέδιο Παρακολούθησης ανιχνευσιμότητας 
•  Αδειοδότηση περιορισμένης χρονικής διάρκειας με πρόνοιες για ανανέωση,  
    αναστολή και τερματισμό άδειας 
•  Πρόνοιες για παραβάσεις άδειας ή παράνομη ελευθέρωση 
•  Τήρηση αρχείου και πληροφόρηση του κοινού 
•  Διορισμός Αρχιεπιθεωρητή – επιθεωρητών με ειδικά καθήκοντα 

 
 



Βασικές Πρόνοιες του Νόμου 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΤΟ 

 

Απαγορεύεται: 

 

• Σε ειδικές ζώνες διατήρησης ή σε ζώνες  

   ειδικής προστασίας (π.χ.Περιοχές Natura 2000) 

 

• Αν υπάρχουν συγγενικά είδη αυτοφυή ή 

   διαβούν αυτόχθονα στην Κύπρο 



Άλλες Νομοθετικές Ρυθμίσεις 

• Παρουσία ΓΤ σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες 

αραβόσιτου – Το όριο παρουσίας γενετικά τροποποιημένων 

σπόρων σε συμβατικές σπορομερίδες αραβόσιτου 

καθορίζεται στο 0% – Άρθρο 8Α του περί Σπόρων Νόμου 

 

• Έγκριση, σήμανση, κυκλοφορία και ιχνηλασιμότητα των ΓΤ 

Ζωοτροφών 

 

• Ραφοποίηση τροφίμων με σήμανση παρουσίας ΓΤΟ Νόμος 

Υπουργείου Υγείας 

 

 

 

 



Στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

ποικιλίες που μπορούν να διακινηθούν  ελεύθερα σε όλα τα κράτη 

μέλη, υπάρχουν αυτή την στιγμή εγγεγραμμένες πέραν των 200 ΓΤ 

ποικιλιών αραβόσιτου. 

 

Σύμφωνα με το Κοινοτικό Κεκτημένο δεν μπορούμε να 

απαγορεύσουμε την εμπορία αυτών των ποικιλιών στο έδαφος της 

Δημοκρατίας. 

 

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 

οποιαδήποτε εταιρεία ή γεωργό στην Κύπρο για την εισαγωγή και 

καλλιέργεια ΓΤ ποικιλιών αραβόσιτου. 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 



 

 

 

 

Σχετικά με την έγκριση, σήμανση, κυκλοφορία και ιχνηλασιμότητα των 

ΓΤ Ζωοτροφών, η Κύπρος εφαρμόζει τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 

(ΕΚ) 1829/2003 και 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σύμφωνα με τους οποίους: 

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά της Κοινότητας ΓΤ  Ζωοτροφών  

 

εκτός εάν καλύπτεται από έγκριση που χορηγείται 

σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό 

 

εκτός εάν αυτά φέρουν σήμανση που να δηλώνει την ταυτότητα τους 

ως Γενετικά Τροποποιημένα 

 

Εξαιρούνται  οι ζωοτροφές με παρουσία ΓΤΟ μικρότερη του 0,9%, 

εφόσον η σχετική τροποποίηση  είναι εγκεκριμένη από την ΕΕ. 

  

 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 



ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Σήμανση χώρων πώλησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων 

 

• Τροποποίηση του βασικού Νόμου των Τροφίμων 

     * Ο Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2011* 

• Σε κάθε κατάστημα, τα διατιθέμενα προς πώληση ΓΤ τρόφιμα ή 

τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν ΓΤ 

συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά 

ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα (όριο 0,9%) 

• Πινακίδα σε περίοπτη θέση η οποία να αναφέρει τη φράση 
     «ΓΤ Τρόφιμα / Τρόφιμα που περιέχουν ΓΤ συστατικά» 

(στα Ελληνικά, Τουρκικά και Αγγλικά) 

• Ποινές στους «καταστηματάρχες» – μέχρι 5.120 ευρώ 

    ή/και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες 



ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Σημαντική προσπάθεια για να επιτραπεί στα κράτη-μέλη η 
απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους. 

 

• Είναι πρωταρχικής σημασίας η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. 

 

• Η Κύπρος εκφράζει συστηματικά έντονες ανησυχίες και σοβαρές 
επιφυλάξεις σε ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την αδειοδότηση ΓΤΟ. 

 

• Η πολιτική της Κύπρου είναι αρνητική προς τους ΓΤΟ.   

 

• Σημαντικό ρόλο στην αποδοχή ή μη των ΓΤΟ διαδραματίζουν όχι 
μόνο η αρμόδια αρχή αλλά και ολόκληρη η αλυσίδα των 
εμπλεκομένων και ιδιαίτερα η κοινωνία.  

 

• Για τον καθένα μας η κατανάλωση 

    ΓΤΟ αποτελεί προσωπική  

    επιλογή, όμως έχουμε δικαίωμα 

    να γνωρίζουμε τι τρώμε. 

 



Ευχαριστίες στους συναδέλφους 

από το Τμήμα Γεωργίας και το 

Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών για 

τη συμβολή τους στην ετοιμασία 

της παρουσίασης 



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας 

 
Δέσπω Ζαβρού 

Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

Τηλ. 22408912 

Φαξ. 22774945 

Email: dzavrou@environment.moa.gov.cy 

 

 


