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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα, Τετάρτη, 

7 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της 

Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.092-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η τροποποίηση του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη 

Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε αφενός να επεκταθεί η μέγιστη 

χρονική ισχύς της Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών (ΑΒΕ) από τα πέντε (5) χρόνια, 

που ισχύει σήμερα, στα οκτώ (8) χρόνια και αφετέρου να καταστεί δυνατή η χορήγηση 

της εν λόγω άδειας σε εγκαταστάσεις οι οποίες, ενώ πληρούν τα περιβαλλοντικά 

κριτήρια της Οδηγίας περί Βιομηχανικών Εκπομπών (IED), δεν κατέχουν την 

απαιτούμενη πολεοδομική άδεια και/ή άδεια οικοδομής και/ή πιστοποιητικό έγκρισης.   

 Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η μεταβατική περίοδος η οποία παραχωρείται, 

καθώς αριθμός εγκαταστάσεων δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει την ΑΒΕ, λόγω των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σχετικά με την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

πολεοδομικών αδειών και/ή αδειών οικοδομής και/ή πιστοποιητικού έγκρισης, ενώ  

σημειώθηκε η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την άμβλυνση των προβλημάτων 



αυτών προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αποτραπεί το 

ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μέλη της, 

αποφάσισε όπως δοθεί περαιτέρω χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να 

επαναξιολογήσουν τις πρόνοιες αυτού.  

 

2. Οι νέες οικιστικές αναπτύξεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στον 

υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου Λεμεσού και η ενδεχόμενη περιβαλλοντική 

ρύπανση. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση μετά από εισήγηση του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.1045-2021) 

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

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων 

σχετικά με τις νέες οικιστικές αναπτύξεις που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στον 

υγροβιότοπο του Ακρωτηρίου Λεμεσού και την περιβαλλοντική επιβάρυνση η οποία 

ενδέχεται να δημιουργηθεί.   

 Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για τη διοχέτευση των αποστραγγίσεων 

(απόνερων/λασπόνερων) των εν λόγω αναπτύξεων στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου με 

αρνητικές συνέπειες στο ισοζύγιο της περιοχής, την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τη 

διαχείριση των ομβρίων υδάτων, την έλλειψη υποδομών, τις συνέπειες από την αλλαγή 

χρήσης της γης στην περιοχή ή/και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης υλοποίησης  

έργων, προκειμένου να προστατευτεί η αλυκή και η ποιότητα των νερών της.    

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τα μέλη της επιτροπής σημείωσαν την ανάγκη εκπόνησης 

στρατηγικής μελέτης αθροιστικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτύξεων της 

υπό εξέταση περιοχής, βελτίωσης της διαχείρισης των υδάτων και μείωσης των 

πιέσεων που δέχεται ο υγροβιότοπος, λαμβανομένης υπόψη της οικολογικής αξίας της 

Χερσονήσου Ακρωτηρίου, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εστίες 

βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης στην Κύπρο. 

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 



 

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 

 

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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