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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 29 Μαρτίου 

2023, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων:    

 

1.    Οι μέχρι τώρα ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με την 

ανέγερση του πυρηνικού εργοστασίου στο Άκκιουγιου στην Τουρκία και 

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την Κύπρο. 

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

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1030-2021)  

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,  αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του πυρηνικού 

εργοστασίου στο Άκκιουγιου της Τουρκίας, σε απόσταση λιγότερο των 

τριακοσίων χιλιομέτρων από τη Λευκωσία, και τις πιθανές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον της Δημοκρατίας.    

 Την επιτροπή απασχόλησε ο κίνδυνος επιφανειακής συγκέντρωσης 

ραδιενεργών αερολυμάτων ή/και μόλυνσης των υδάτινων πόρων σε  

περίπτωση πρόκλησης ατύχηματος στις εγκαταστάσεις του υπό αναφορά 

εργοστασίου και οι συνέπειές του στην ανθρώπινη υγεία.  

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με τις 

επιπτώσεις ή/και τα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τον 

πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, καθώς και τα διαβήματα και τις 

ενέργειες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και διεθνή αρμόδια φόρα, για τη δρομολόγηση δοκιμών προσομοίωσης σε 



ακραίους φυσικούς κινδύνους στο πλαίσιο προώθησης υψηλότερων προτύπων 

πυρηνικής ασφάλειας και εφαρμογής των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή συνέστησε την άσκηση πίεσης προς 

κάθε κατεύθυνση για την ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τη σχετική νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με τις διατάξεις που απαιτούν τον 

σχεδιασμό, τη χωροθέτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία πυρηνικών 

εγκαταστάσεων, ώστε να προλαμβάνονται ατυχήματα και να μετριάζονται οι 

συνέπειές τους. 

        

2.    Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.162-2022) 

   Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των 

εμπλεκόμενων αρχών και η εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης 

αδικημάτων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας, την 

προαγωγή της υπεύθυνης κατοχής σκύλου και τον περιορισμό του 

προβλήματος των αδέσποτων σκύλων. 

   Η επιτροπή, διατύπωσε επιφυλάξεις για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, 

ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν στην επιτροπή 

υπομνήματα με τις θέσεις τους επί του νομοσχεδίου και αποφάσισε την 

συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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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