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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα,                                  

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022, 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 συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω Κανονισμών, σκοπός 

των οποίων είναι η βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ.), μέσω της πρόληψης, της 

μείωσης και της σωστής διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων, με στόχο  την προστασία 

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την ελάχιστη δυνατή οχληρία, καθώς 

και την επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης, που είχε καθοριστεί 

στο 70% των αποβλήτων, κατά βάρος, μέχρι το 2020.  Η συζήτηση του θέματος θα 

συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. 

 

2. Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.046-2022) 



Η Επιτροπή αποφάσισε όπως εξετάσει κατά προτεραιότητα το υπό αναφορά 

νομοσχέδιο, καθότι η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονιστεί με σχετική Οδηγία 

το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 και, δεδομένου ότι αυτή η χρονική 

προθεσμία έχει παρέλθει, έχει διαβιβαστεί στη Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προειδοποιητική επιστολή, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022. 

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των προνοιών του υπό εξέταση 

νομοσχεδίου, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.225-2021) 

Η Επιτροπή διαβουλεύθηκε επί της τροπολογίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές  

κ. Χρίστο Ορφανίδη και Χρύσανθο Σαββίδη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, σχετικά με την επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας θα 

είναι επιτρεπτή η διαθεσιμότητα στην αγορά των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης που 

προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Β του Παραρτήματος VIA, καθώς και των 

προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.   

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

 

Επαφές 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια: 

 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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