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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

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

Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, με τους οποίους σκοπείται ο 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης σε σχέση με τη 

διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε 

σχέση με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ».  

 Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των 

προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών στην επόμενη συνεδρία της. 

 

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

Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται 

δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, με τους οποίους σκοπείται η 

βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων 

από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ.).  

 Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των 

προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.  
 



3. Η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην κοινότητα Πάνω Πλατρών και οι 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά 

και Μαρίνας Νικολάου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.363-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σχετικά με τα σημαντικότερα ευρήματα που 

καταγράφονται στην Ειδική Έκθεση αρ. ΠΕ/01/2022 - Αίτηση για έκδοση πολεοδομικής 

άδειας για ανέγερση ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης στην κοινότητα Πάνω Πλατρών, 

εντός της κοντινής ζώνης προστασίας του φράγματος Κούρη, η οποία ετοιμάστηκε 

κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιτροπής στο πλαίσιο της συνεδρίας της στις 6 

Οκτωβρίου 2021 αναφορικά με την εξέταση των διαδικασιών της γνωμοδότησης από 

την Περιβαλλοντική Αρχή και της έκδοσης της πολεοδομικής άδειας από την 

Πολεοδομική Αρχή της υπό αναφορά ανάπτυξης.  

 Ειδικότερα, στις γενικές συστάσεις της υπό εξέταση έκθεσης τονίζεται ότι κατά τη 

διαδικασία εξέτασης της εν λόγω αίτησης απαιτείται όπως ληφθούν υπόψη οι έκνομες 

κατασκευαστικές εργασίες του έργου,  καθώς και οι ενδεχόμενες συσσωρευτικές 

επιπτώσεις ρύπανσης στον ταμιευτήρα ύδρευσης του φράγματος Κούρη και στο 

περιβάλλον. 

 Ακολούθως η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με θέματα 

που σχετίζονται με το υπό αναφορά ζήτημα και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022) 

 Η επιτροπή διαβουλεύθηκε επί της τροπολογίας που κατατέθηκε από τον πρόεδρο της 

επιτροπής κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-



Συνεργασία Πολιτών, και Νίκο Κέττηρο, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνα Νικολάου, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.   

 Ειδικότερα, η υπό αναφορά τροπολογία αφορά τη διαγραφή της επέκτασης της 

ανώτατης χρονικής διάρκειας ισχύος της άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων, η οποία 

χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να παραμείνει στα πέντε 

(5) έτη. 

 

5. 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) 

 Δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε τροπολογία σε σχέση με τους υπό αναφορά 

κανονισμούς. 

 

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

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.075-2022). 

 Δεν υποβλήθηκε οποιαδήποτε τροπολογία σε σχέση με το υπό αναφορά νομοσχέδιο. 

 

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. 
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