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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 15 Μαρτίου 

2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω 

Κανονισμών. 

2. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την 

υγεία των κατοίκων της κοινότητας Πεντακώμου από τα απόβλητα ΧΥΤΥ. 

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

(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021) 

3.   Τα προβλήματα στη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης και 

επεξεργασίας στερεών αποβλήτων ΟΕΔΑ Πεντακώμου και τα μέτρα 

αντιμετώπισής τους. 

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

(Αρ. Φακ. 23.04.039.190-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω εγγραφέντων με τη διαδικασία 

του αυτεπαγγέλτου θεμάτων, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων 

φορέων σχετικά με τη δυσλειτουργία της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της κοινότητας Πεντακώμου της επαρχίας Λεμεσού. 



Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν τα προβλήματα της ποιότητας του 

παραγόμενου στην υπό εξέταση μονάδα δευτερογενούς καυσίμου SRF και 

RDF, της υπολειτουργίας της μονάδας, της υπερχείλισης της μονάδας 

υποδοχής των σύμμεικτων αποβλήτων, καθώς και της συνεχιζόμενης και 

ανεξέλεγκτης καύσης οργανικών αποβλήτων, γεγονός που προκαλεί και 

εντείνει το πρόβλημα της ρύπανσης και της οχληρίας στην περιοχή.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή επανέλαβε την ανάγκη λήψης άμεσων 

μέτρων για εξορθολογισμό της λειτουργίας της εν λόγω μονάδας, μέσω της 

διενέργειας περαιτέρω ελέγχων και μετρήσεων, της διαμόρφωσης «οδικού 

χάρτη», καθώς και της άσκησης προληπτικής πολιτικής, ώστε να διασφαλίζεται, 

σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια και υγεία των κατοίκων της περιοχής και η 

τήρηση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και της κείμενης νομοθεσίας.   

Περαιτέρω, ο πρόεδρος τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν στην ανάγκη 

εφαρμογής μέτρων ελαχιστοποίησης των υπολειμμάτων από την επεξεργασία 

αποβλήτων και βελτιστοποίησης της επαναχρησιμοποίησης, της αναγέννησης 

και/ή της ανακύκλωσής τους καθώς και της παραγωγής ενέργειας από αυτά. 

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. 
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