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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Εσωτερικών συνήλθαν από κοινού σε συνεδρία σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, και 

συζήτησαν τα πιο κάτω θέματα:    

 

1. Η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του Ακάμα 

στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.063-2022) 

2. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη βάση του νέου 

Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Εσωτερικών) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.138-2022) 

 Οι επιτροπές άρχισαν, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και τμημάτων, καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω 

θεμάτων, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκαν αναφορικά με την εκπόνηση του 

Τοπικού Σχεδίου Ακάμα.  Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, ενημερώθηκαν για όλα τα 

αναγκαία μέτρα που λήφθηκαν αφενός για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

στην εν λόγω περιοχή και τη διατήρηση της αειφορίας και της βιοποικιλότητας και 

αφετέρου για την εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων ορισμένων προνοιών αυτού 



και την παροχή της αναγκαίας στήριξης και αντισταθμιστικών μέτρων στις 

επηρεαζόμενες κοινότητες, με απώτερο στόχο την ορθή χρήση και διαχείριση της γης 

που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή. 

 Οι επιτροπές, αφού έλαβαν υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, αποφάσισαν να 

συνεχίσουν τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων σε επόμενη συνεδρία τους. 

 

Γραμματείες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών 

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 

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. 
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