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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 22  

Φεβρουαρίου 2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1. Η ανάγκη διασφάλισης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του 

Ακάμα στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.063-2022) 

 Υπό το φως της σημερινής εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου στον 

Υπουργό Εσωτερικών όπως προχωρήσει σε δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου 

Ακάμα με εξάμηνη αναστολή της εφαρμογής των προνοιών του μέχρι την 1η 

Σεπτεμβρίου 2023, η επιτροπή συνέχισε την αυτεπάγγελτη εξέταση του πιο 

πάνω θέματος, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και τμημάτων, καθώς και των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την 

επιτροπή αναφορικά με τις τελικές λεπτομέρειες προνοιών του Τοπικού Σχεδίου 

Ακάμα.  Ειδικότερα, ως αναφέρθηκε, παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση για 

την παροχή συγκεκριμένων αντισταθμιστικών μέτρων στις επηρεαζόμενες 

κοινότητες της περιοχής, ήτοι της μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή/και της 

όποιας χρηματικής αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης και η καταγραφή των 

νόμιμων γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίες δύναται, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, να μετεξελιχθούν σε επισκέψιμα αγροκτήματα.   

Η επιτροπή, έλαβε διαβεβαιώσεις αναφορικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας 

της Χερσονήσου του Ακάμα, της μείωσης των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον, της αειφόρας ανάπτυξης, της προώθησης της συμπαγούς 

ανάπτυξης εντός των υφιστάμενων και των υπό επέκταση ζωνών, της 



διατήρησης της γεωμορφολογίας της περιοχής, της ικανοποίησης των αιτημάτων 

των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και για την εισαγωγή προγράμματος 

παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου. 

2.   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 λήψη τελικής 

απόφασης. 

 

 

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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