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H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

για την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023, 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. 

 

B. Συζήτηση θέματος εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου 

(Κανονισμός 41Α): 

 

 11.40 π.μ. 1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων 

και η ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών 

δραστηριοτήτων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου) 

(20.10.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.979-2021). 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

 12.40 μ.μ. 

 

 

2. Η απόφαση για διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και το 
πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου. 
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου 
Θεοπέμπτου, Χρίστου Ορφανίδη και Χρύσανθου Σαββίδη)  
(20.10.2021)  
(Αρ. Φακ. 23.04.038.971-2021) 
Έναρξη της συζήτησης. 

 

Γ.  Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε σχέδια νόμου που θα υποβληθούν 

στην Ολομέλεια του Σώματος προς ψήφιση: 

 

  - Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών 

Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021) 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις: 

 

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

 - Για το Β1 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου 

υπουργείου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 

ιδίου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, ο Κοινοτάρχης 

Αναλυόντα, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου 

(ΟΠΟΚ),  του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria),  

των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός 

Σύνδεσμος, Ευρωαγροτικός, των Ελαιοτριβείων Αναλυόντα και ομάδας 

επηρεαζομένων προσώπων. 

 

[Σύνολο ατόμων: 40.  21 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου  Ενέργειας Εμπορίου 

και Βιομηχανίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ιδίου υπουργείου, ο Δήμαρχος Λάρνακας, 

εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, της Ομοσπονδίας 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) και  του Κυπριακού Ιδρύματος 

Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). 

[Σύνολο ατόμων: 32.  13 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. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

24 Φεβρουαρίου 2023 

ΣΓ/ΑΒ/ΕΧ 
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