
04 Σεπτεμβρίου 2017 
 
Πρόεδρο και Μέλη 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 
 
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 
 
Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 

 
Σε συνέχεια των απόψεων που εκφράσαμε κατά τη συνεδρία της αξιοσέβαστης 
Επιτροπής σας, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε και γραπτώς τις απόψεις μας 
στα ακόλουθα θέματα: 

1. Δηλώνουμε απόλυτα υπέρ της ψήφισης του νόμου 
2. Ερμηνεία «πολυκαταστήματος»: Για τα κυπριακά μεγέθη έχουμε την 

άποψη ότι τα 280 τετραγωνικά μέτρα είναι πολύ υπερβολικά και θα 
αφήσει έξω πληθώρα καταστημάτων, μειώνοντας συνάμα και το πεδίον 
εφαρμογής αλλά και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του νόμου. 

3.  Θα βλέπαμε μια καθολική την απαγόρευση της χρησιμοποίησης όλων 
των μορφών της πλαστικής σακούλας, για δε τις μικρές που χρησιμεύουν 
για συγκράτηση τροφίμων που δεν είναι συσκευασμένα να εισαχθούν οι 
χάρτινες. 

4.  Στο θέμα των εισπράξεων και της ενδεχόμενης δημιουργίας ταμείου στο 
οποίο να πηγαίνουν οι εισπράξεις, θα βλέπαμε ένα ειδικό ταμείο το 
οποίο να μην το διαχειρίζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος, αλλά ένας 
ανεξάρτητος φορέας. Εν πάση δε περιπτώσει, επειδή οι εισπράξεις των 
€0,05σεντ, είναι χρήματα που θα καταβάλλουν οι καταναλωτές, θα 
εισηγούμαστε τα χρήματα να επιστρέφουν κατά κάποιο τρόπο στους 
καταναλωτές μέσω των Οργανώσεων τους και να χρησιμοποιούνται για 
ειδικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και γενικά για τη βελτίωση 
της Ποιότητας Ζωής, καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα που να 
αποβλέπουν στη δημιουργία και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
κουλτούρας και νοοτροπίας, από νωρίς (παιδική ηλικία) μέχρι και σε 
ενήλικες. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι η δική μας Οργάνωση καταστατικά έχει 
ασυμβίβαστο και δεν έχει δικαίωμα να δέχεται χορηγίες από πηγές με 
συμφέροντα που συγκρούονται με τα των καταναλωτών. Αυτό περιορίζει 
εξαντλητικά τις πηγές και τις δυνατότητες χρηματοδότησης, σε βαθμό 
που ούτε μια τηλεφωνήτρια – γραμματέα δε είναι δυνατό να προσλάβει. 
 

Είμαστε βέβαιοι πως οι σκέψεις και απόψεις μας θα ληφθούν υπόψη, και σας 
ευχαριστούμε από πριν. 
 
Με εκτίμηση και χαιρετισμούς, 

 
Δρ Λούκας Αριστοδήμου, 
Πρόεδρος   
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