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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα,                                  

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

 

1. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022) 

2. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών 

Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 

Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω 

Κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι αφενός η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 

με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Νοεμβρίου 2015, για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην 

ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου η θέσπιση της 



δυνατότητας εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέπονται στη βασική 

νομοθεσία.   

Η επιτροπή θα συνεχίσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση των προνοιών του υπό εξέταση 

νομοσχεδίου και των υπό εξέταση Κανονισμών στην 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 άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός των 

οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων 

οικιακής προέλευσης μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού.  Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Η εξέταση του ενδεχομένου ενίσχυσης της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

Παγκύπριου Σχεδίου Στείρωσης Αδέσποτων Γάτων. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 

Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Σάβιας Ορφανίδου, Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, Νίκου 

Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.946-2021) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε σχετικά με το 

Παγκύπριο Σχέδιο Στείρωσης Αδέσποτων Γάτων, το οποίο εφαρμόζεται από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για πέμπτη συνεχή 



χρονιά και στο οποίο συμμετέχουν οι αρχές τοπικής διοίκησης, οι φιλοζωικές 

οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, καθώς και οι εγγεγραμμένοι 

κτηνίατροι που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες, από άποψη χειρουργείου και 

μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων, κτηνιατρικές κλινικές.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή εξέφρασε την ανάγκη ενίσχυσης του εν λόγω 

προγράμματος μέσω της αύξησης του παρεχόμενου κονδυλίου και της παροχής 

κινήτρων στις αρχές τοπικής διοίκησης και σε εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να 

συμμετάσχουν ενεργά στο όλο εγχείρημα.  Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε όπως 

συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος εν ευθέτω χρόνω.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια: 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 

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 παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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