
   
 
 

Λευκωσία, 21 Ιουλίου, 2017 
 

Προς:  Όλα τα Μέλη 
 
 
Κυρία/ε, 

 
Δημόσια Διαβούλευση για τη Σύμβασης της Μιναμάτα 

 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την ανάγκη διεθνούς 
δράσης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία 
από την παρουσία του Υδραργύρου και σε συνέχεια και άλλων ενεργειών που έχουν γίνει για το 
θέμα, κύρωσε τη Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο στις 18/5/2017.  
 
Η Σύμβαση πραγματεύεται μία πληθώρα θεμάτων που αφορούν τον κύκλο ζωής του 
υδραργύρου και εφιστά την προσοχή στην διαδεδομένη χρήση του σε αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, το έδαφος και το νερό. Ρυθμίζει 
τον τρόπο εισαγωγής/εξαγωγής υδραργύρου και των ενώσεων του μεταξύ κρατών με την 
προϋπόθεση το ένα να είναι συμβαλλόμενο μέρος, στην διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου, την 
διαχείριση ρυπασμένων χώρων με υδράργυρο, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών, 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού για τις επιπτώσεις του υδραργύρου και 
των ενώσεων του στην υγεία και στο περιβάλλον κ.α.  
 
Στα πλαίσια της διαδικασίας κύρωσης της Σύμβασης της Μιναμάτα, το Τμήμα Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έχει ετοιμάσει προσχέδιο 
κυρωτικού νομοσχεδίου το οποίο τίθεται προς Δημόσια Διαβούλευση. Το κείμενο προς 
διαβούλευση είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος 
(www.moa.gov.cy/environment) 
 
Γραπτές απόψεις, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις αναφορικά με το προσχέδιο του κυρωτικού 
νόμου, μπορούν να υποβληθούν στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος μέχρι τις 15 
Σεπτεμβρίου 2017: 
 

- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498, Λευκωσία 
 

- μέσω τηλεομοιότυπου στο 22774945 
 

- ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nantoniou@environment.moa.gov.cy 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κύριο Νεοκλή Αντωνίου, 
τηλ. 22408936, φάξ 22774945, email: nantoniou@environment.moa.gov.cy. 
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

Μιχάλης Πρωτοπαπάς 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 

 
   /ΜΚ. 
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