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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 1η Μαρτίου 

2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία ελαιοτριβείων και η 

ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οχληρών αυτών δραστηριοτήτων. 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.979-2021) 

Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν  

από τη λειτουργία ελαιοτριβείων, ήτοι της οχληρίας ή/και δυσοσμίας που 

δημιουργούνται λόγω της συχνής χωροθέτησής τους πλησίον ή/και εντός 

οικιστικών περιοχών.   

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για το 

γεγονός ότι οι εν λόγω αναπτύξεις με την λειτουργία τους επηρεάζουν δυσμενώς 

τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, κυρίως λόγω της καύσης ελαιοπυρήνα. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της. 

2.   Η απόφαση για τη διάλυση του διυλιστηρίου Λάρνακας και το πρόγραμμα 

και χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του χώρου. 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.971-2021) 

Η επιτροπή στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε την πρόοδο της υλοποίησης του 

προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος αποξήλωσης, απορρύπανσης και 

αποκατάστασης του χώρου στον οποίο ήταν εγκατεστημένες οι δεξαμενές της 



Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών, πριν τη λήψη της 

οποιασδήποτε απόφασης για αξιοποίηση της υπό αναφορά γης.    

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της. 

3.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων 

Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοθετήματος και 

αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@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. 

 

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

