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H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

για την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022, στις 11.30 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:  
 11.30 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 11.40 μ.μ. - Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των 

εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα 

που δημιουργούνται. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος) 

(20.10.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.949-2021) 

Συνέχιση της συζήτησης.  

(Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη μετακίνηση των ασφαλτικών 

εργοστασίων στην περιοχή Μιτσερού.) 

 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β θέμα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου 

υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως 

του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (ΙΥ&ΥΔΥ) του Υπουργείου Υγείας, οι κοινοτάρχες 

Μιτσερού, Κάτω Μονής, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη (Λευκωσίας), Αρεδιού, 

Μαλούντας, Μενίκου, Ορούντας, Αγίας Μαρίνας (Ξυλιάτου), Αγίου Επιφανείου 

(Ορεινής), Καλού Χωριού (Ορεινής) και Κλήρου, η Συντονίστρια της Συμβουλευτικής 

Ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, 

της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Κυπριακού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Σκυροποιών, της εργοληπτικής εταιρείας Prometheas Asphalt Ltd, της ομάδας 

πρωτοβουλίας επηρεαζόμενων κοινοτήτων «Κοινότητες Εν Δράσει», της 

Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού 

Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και της περιβαλλοντικής 

οργάνωσης «Φίλοι της Γης».  

  

[Σύνολο ατόμων: 48.  29 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, πρέπει να 

φέρουν, απαραιτήτως, τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση διπλής 

χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου FFP2 

και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

 

4 Αυγούστου 2022 

 

ΑΦ/ΑΒ/ΜΜ 
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