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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα,                                  

Τετάρτη, 1η Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:   

  

1. Ο περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021)  

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων, τη συζήτηση των 

πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων 

Νόμου, σκοπός των οποίων 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».  

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση των κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της.   

 

2. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022) 
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3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών 

Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 

Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022) 

Η επιτροπή, κατόπιν μελέτης ορισμένων ζητημάτων που ηγέρθησαν από μέλη της 

επιτροπής, τοποθετήθηκε επί των προνοιών του νομοσχεδίου και των κανονισμών και 

αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση και 

έγκριση, αντίστοιχα, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών που 

ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της επιτροπής, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

4. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.075-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του νομοσχεδίου και αποφάσισε την 

προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, αφού προηγηθεί το στάδιο 

διαβούλευσης επί τροπολογιών που ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές, 

μέλη και μη μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 
 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
 

Επιμέλεια: 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 
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Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου 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 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. 

 

http://www.parliament.cy/

