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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα, 

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.172-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των 

Ζώων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη εξουσιοδότηση στους 

εκδιδόμενους βάσει αυτού Κανονισμούς για να δύναται να έχουν αναδρομική 

ισχύ. 

   Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί της υπό αναφορά πρότασης 

νόμου στην επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος 

της Ρύπανσης)  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.092-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε 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 
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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, κατά παρέκκλιση, 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. 

 Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, 

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στην επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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, σκοπός των 

οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση 

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

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των Κανονισμών σε επόμενη 

συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 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 
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παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 

δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 

http://www.parliament.cy/

