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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα,                                  

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) 

Κανονισμοί του 2021. 

   (Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός 

των οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσω της πρόληψης, της 

μείωσης και της σωστής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, με στόχο την προστασία 

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και την ελάχιστη δυνατή οχληρία, καθώς 

και την επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης, που είχε καθοριστεί 

στο 70% των αποβλήτων, κατά βάρος, μέχρι το 2020.   

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών, 

επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε σχέση με τις πρόνοιες αυτών σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

 

 

 
 



2. Η λειτουργία του συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης της Green Dot (Cyprus) 

Public Co Ltd. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.053-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω 

εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

ενημερώθηκε σχετικά με τη λειτουργία του συλλογικού συστήματος ανακύκλωσης που 

λειτουργεί από την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd.  Σημειώνεται ότι, η συζήτηση του 

υπό εξέταση θέματος σχετίζεται με τους Κανονισμούς με τίτλο «Οι περί Αποβλήτων 

(Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί 

του 2021». 

 

3.   Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής   

Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021.  

  (Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021) 

Η επιτροπή συζήτησε επί της αρχής τους πιο πάνω Κανονισμούς, στην παρουσία 

εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των 

εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων.   

Σκοπός των υπό αναφορά Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων 

του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών 

αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς 

και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ». 

Λόγω του ότι στο πλαίσιο της συζήτησης διαφάνηκε η ανάγκη για περαιτέρω 

διαβούλευση επί ορισμένων ρυθμίσεων που προβλέπονται στους υπό αναφορά 

Κανονισμούς και/ή θεμάτων που χρήζουν ειδικής ρύθμισης, όπως η στήριξη των 

ορεινών κοινοτήτων και άλλων απομακρυσμένων περιοχών, η επέκταση της 

μεταβατικής περιόδου της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της σχετικής πρόνοιας για 

εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη 



διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη 

συζήτηση των Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  

 

 
 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος1 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy   

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 
 

Επιμέλεια 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy  

 
1  Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, 

αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, 
μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή 
ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της 
ιστοσελίδας www.parliament.cy.  
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