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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 31η Αυγούστου 2022, και συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και ενδιαφερόμενων φορέων, τη συζήτηση του 

θέματος «Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων 

παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται» (Αρ. Φακ.: 

23.04.038.949-2021),  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

ενημέρωσαν την επιτροπή αναφορικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης αντιπροσωπίας 

των κατοίκων των δώδεκα κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Μιτσερού με τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας στις 25 Αυγούστου 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από τις 

δυναμικές κινητοποιήσεις στον χώρο όπου προγραμματίζεται η ανέγερση του ασφαλτικού 

εργοστασίου και τη συνακόλουθη απόφαση αναστολής των σχετικών εργασιών. 

 Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για την απόφαση στενής συνεργασίας μεταξύ της 

κυβέρνησης και του τεχνικού συμβούλου που εκπροσωπεί τις κοινότητες της περιοχής, ώστε 

να καταγραφούν τα προβλήματα και να τύχουν διαχείρισης βάσει της κειμένης νομοθεσίας, 

τη σύσταση επιτροπής επιτήρησης των χώρων λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανιών, στην 

οποία θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, καθώς και για τον 

προγραμματισμό, εντός Οκτωβρίου, νέας συνάντησης των εκπροσώπων των 

επηρεαζόμενων κοινοτήτων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε να συζητηθεί η 



ικανοποίηση των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής που αφορούν προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την υγεία τους.   

 Επιπροσθέτως, οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων επανέλαβαν την 

απουσία επαρκούς χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της λειτουργίας των υπό αναφορά 

αναπτύξεων, την ανάγκη εκπόνησης μελέτης σωρευτικών επιπτώσεων, με εναλλακτικές 

περιοχές χωροθέτησης και στη βάση πολυκριτηριακής ανάλυσης, ώστε να καταστούν 

πλήρως αντιληπτά τα κριτήρια επιλογής και να είναι ξεκάθαροι σε όλους οι λόγοι της όποιας 

τελικής επιλογής χωροθέτησης, κάτι που, όπως ανέφεραν, δεν ίσχυσε στην προκειμένη 

περίπτωση, και αναφέρθηκαν στο βεβαρημένο περιβάλλον της περιοχής λόγω της 

παρουσίας στα γεωγραφικά όρια αυτής αριθμού οχληρών εγκαταστάσεων όπως λατομείων, 

σφαγείου, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, λιμνών χοιρολυμάτων και μεταλλείων. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιφυλάξεις και θέσεις που εκφράστηκαν 

ενώπιόν της, τόνισε την ανάγκη καθορισμού αειφόρου και υπεύθυνης ασφαλτικής πολιτικής 

και ενίσχυσης της χαρτογράφησης των επιπτώσεων των υπό αναφορά δραστηριοτήτων 

στην υγεία και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.    
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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, 
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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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