
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                              

14 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. 343/2022                                                                          

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και 

την Αειφόρο Ανάπτυξη: Η πορεία εφαρμογής του και η ανάγκη για εναρμόνισή 

του με διεθνείς και εθνικές πολιτικές. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και 

Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.916-2021) 

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 τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και 

την αειφόρο ανάπτυξη και την πορεία εφαρμογής του.  

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν ο προγραμματισμός και η ανάληψη δράσεων 

για την εδραίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την 

αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορους τομείς της ζωής, με στόχο τη διαμόρφωση του 

αειφόρου σχολείου το οποίο θα λειτουργεί ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

αλλαγής και της κοινωνίας των πολιτών η οποία θα δρα και θα ενεργεί στη βάση της 



προστασίας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής, με γνώμονα 

την αειφόρο ανάπτυξη.  Απώτερος στόχος είναι όπως η εκπαίδευση αποτελέσει 

ουσιαστικό τμήμα και βασικό πυλώνα για την επιδίωξη των στόχων της ευρωπαϊκής 

πράσινης συμφωνίας. 

Επιστέγασμα των προσπαθειών της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και 

την Αειφόρο Ανάπτυξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αποτελεί η 

διοργάνωση στην Κύπρο της 9ης Ευρωπαϊκής Συνόδου για το Περιβάλλον, στο πλαίσιο 

της οποίας, με τη συζήτηση των διάφορων θεματικών, αναμένεται η συμφωνία των 

κρατών μελών στην υιοθέτηση βασικών στρατηγικών όσον αφορά στους 

ανασχεδιασμούς τους για το εν λόγω θέμα μέχρι το 2030. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης σημειώθηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, αξιοποίησης των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης/πληροφόρησης, ενίσχυσης της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη στη μέση εκπαίδευση ή/και ένταξής της στα αναλυτικά και ωρολόγια 

προγράμματα.  

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

της. 

2. Το φαινόμενο της σκόνης και της ρύπανσης που παρατηρούνται στην 

ατμόσφαιρα και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην υγεία, στην 

καρποφορία και ευρύτερα στη διατροφική αλυσίδα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και 

Χρίστου Ορφανίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1028-2021) 

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 επιπτώσεις του φαινομένου της σκόνης και της ρύπανσης που 

παρατηρούνται στην ατμόσφαιρα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην 

καρποφορία και ευρύτερα στη διατροφική αλυσίδα. 

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν τα συχνά και εντεινόμενα φαινόμενα σκόνης 

που παρατηρούνται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, συνεπεία, όπως αναφέρθηκε, 



της ερημοποίησης, η οποία αποτελεί μία από τις πιο δραματικές συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των βροχοπτώσεων.  Περαιτέρω, ενώ η απλή 

σκόνη δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία του ανθρώπου, σε περίπτωση που αυτή 

αναμιγνύεται με χημικά κατάλοιπα ή/και τη ρύπανση που προκαλείται από διάφορα 

εργοστάσια/βιομηχανίες ή/και τα καυσαέρια που προκύπτουν από σειρά 

ενεργειών/παρεμβάσεων του ανθρώπου στη φύση δικαίως προκαλούν ανησυχίες, 

εφόσον φαίνεται να επηρεάζουν τόσο την καρποφορία όσο και την ευρύτερη 

διατροφική αλυσίδα. 

Περαιτέρω, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης σχετικά με τις αρμοδιότητες μέτρησης του 

επιπέδου σκόνης και της ποιότητας του αέρα που διενεργούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες 

αρχές, με σκοπό την έκδοση ανακοινώσεων για προειδοποίηση του κοινού, των 

ευάλωτων ομάδων πληθυσμού και για την προφύλαξη των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε ανοικτούς χώρους. 

Η επιτροπή σημείωσε την ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης του εν λόγω 

φαινομένου ή/και της περιβαλλοντικής ρύπανσης ή/και της ποιότητας του αέρα και για 

τον καθορισμό/υιοθέτηση σχετικής προληπτικής πολιτικής.  

 

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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