ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1.

O

περί

Άγριων

Προστασίας
Πτηνών

και

Διαχείρισης Κατάθεση: 6.3.2008.

και

Θηραμάτων Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

τροποποίηση του περί Προστασίας και

(Αρ. Φακ. 23.02.049.001-2008)

Διαχείρισης

(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη,

των

Άγριων

Πτηνών

και

Κυριάκου Θηραμάτων Νόμου, ώστε να θεσπισθούν

κ.

Εκλογικής ειδικά αδικήματα αναφορικά με τη χρήση

βουλευτή

Περιφέρειας Αμμοχώστου, Ζαχαρία Κουλία εκ δολωμάτων με δηλητήριο ή αναισθητικό,
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του δικτύων ή ξοβέργων για τη σύλληψη ή
θανάτωση

Δημοκρατικού Κόμματος).

προστατευόμενων

ειδών

πτηνών και για την εξώδικη διευθέτηση
τέτοιων αδικημάτων.
2.

Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Κατάθεση: 27.6.2013.
Περιβάλλον

από

Ορισμένα

Έργα Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
(Πρόταση

νόμου

των

τροποποίηση του περί Εκτίμησης των

Κυριάκου Επιπτώσεων

κ.

Ορφανίδου, εκ Ορισμένα

Χατζηγιάννη και Σάβιας

στο

Έργα

Περιβάλλον
Νόμου,

ώστε

από
να

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του διασαφηνισθεί η διαφάνεια στη λήψη
Δημοκρατικού Συναγερμού).

αποφάσεων και κυρίως να παρασχεθεί η

(Αρ. Φακ. 23.02.054.072-2013).

δυνατότητα στον αιτητή πολεοδομικής
άδειας,

όπως

σε

άλλα

κυβερνητικά

τμήματα και υπηρεσίες που διενεργούν
ανάπτυξη,

να

εισακούεται

Υπουργική

Επιτροπή

από

πριν

από

την
τη

χορήγηση ή απόρριψη της πολεοδομικής
άδειας.
3.

Ο

περί

Προλήψεως

Πυρκαϊών

στην Κατάθεση: 23.6.2016.

Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
του 2016.
(Πρόταση

τροποποίηση
νόμου

Θεοπέμπτου,

εκ

του
μέρους

του

περί

Προλήψεως

Χαράλαμπου Πυρκαϊών Νόμου, ώστε να απαλειφθεί η

κ.

του

Κινήματος δυνατότητα

καύσης

αποκλαδιών

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

αμπελιών, ελαιοδέντρων και οπωροφόρων

(Αρ. Φακ. 23.02.057.045-2016).

δέντρων ή καύσης δέντρων ή φυτών που

2
έχουν προσβληθεί από ασθένεια και την
καύση

αποκαλάμης

σιτηρών

σε

ορισμένους μήνες του χρόνου. Παράλληλα
σκοπείται η αύξηση των ποινών στις
περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς.
4.

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος Κατάθεση: 5.5.2017.
του 2017.
(Πρόταση

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
νόμου

Θεοπέμπτου,

του

Χαράλαμπου τροποποίηση του περί Δασών Νόμου,

κ.

βουλευτή

Κινήματος ώστε

του

να

θεσπισθεί

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

πρόκλησης

(Αρ. Φακ. 23.02.058.043-2017).

παραχωρηθεί
Τμήματος

το

αδίκημα

της

και

να

Διευθυντή

του

πυρκαγιάς
στο
Δασών

η

δυνατότητα

δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός
ιδιωτικών τεμαχίων.
5.

Ο

περί

Άγριων

Προστασίας
Πτηνών

και

Διαχείρισης Κατάθεση: 3.11.2017.

και

Θηραμάτων Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.

τροποποίηση του περί Προστασίας και

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Κέττηρου εκ Διαχείρισης

Άγριων

Πτηνών

και

αριθμός

των

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- Θηραμάτων Νόμου, ώστε(α) να

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
(Αρ. Φακ. 23.02.058.107-2017).

καθορισθεί

ο

κυνηγετικών σκύλων που θα είναι
δυνατόν να συνοδεύουν κάτοχο άδειας

[Μέρος

της

πρότασης

νόμου

έχει

κυνηγίου κατά τις κυνηγετικές του

αποσυρθεί λόγω της ψήφισης του περί

εξορμήσεις,

Προστασίας

Άγριων

διαβούλευσης του Προϊσταμένου της

Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)

Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με την

(Αρ. 3) Νόμος του 2017].

Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και

και

Διαχείρισης

κατόπιν

σχετικής

Διατήρησης Άγριας Ζωής, αντί από τον
πιο

πάνω

Σημειώνεται

προϊστάμενο
ότι

σύμφωνα

μόνο.
με

τις

ισχύουσες διατάξεις ο αριθμός που έχει
εξουσία να καθορίσει ο εν λόγω
Προϊστάμενος

δεν

δύναται

να

υπερβαίνει τους δύο σκύλους ανά
κυνηγό.
(β) να αρθεί η εξουσία του αρμόδιου

3
υπουργού

να

καθορίζει

με

γνωστοποίησή του την περίοδο κατά
την οποία επιτρέπεται η κατοχή νόμιμα
φονευμένου θηράματος ώστε νόμιμα
φονευμένο

θήραμα

να

μπορεί

να

κατέχεται καθόλη τη διάρκεια του έτους,
εφόσον

πληροί

τις

υπόλοιπες

προϋποθέσεις.
(γ) να τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο το
οποίο θα ισούται με το άθροισμα του
ποσού των διακοσίων ευρώ (€200) και
ποσού ανάλογου του αριθμού των
άγριων πτηνών του Παραρτήματος VΙ,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα

ΧΙΙ

της

βασικής

νομοθεσίας, η θήρευση των ειδών
αμπελοπουλιού,

βουρλοποταμίδας,

θαμνοτσιροβάκου,
θαμνοφυλλοσκόπου,
καλαμοποταμίδας,

κοκκινολαίμη,

μελισσοφάγου,

μουγιαννούιν,

στακτομυγοχάφτη, σπίνου, σπουργίτη
του ισπανικού συκοφάγκου.
6.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Κατάθεση: 1.2.2019.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Σκοπός

(Αρ. Φακ. 23.01.060.033-2019).

τροποποίηση

του

νομοσχεδίου
του

περί

είναι

Ελέγχου

η
της

Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ώστε να
παρασχεθεί η δυνατότητα σε επιθεωρητή
να

προβαίνει

σε

εξώδικη

ρύθμιση

αδικήματος κατά παράβαση προνοιών των
Κανονισμών

που

εκδίδονται

από

το

Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει αυτού.
7.

Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Κατάθεση: 14.6.2019.
Εξορυκτικής

Βιομηχανίας Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

τροποποίηση του περί Διαχείρισης των

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας

4
και

Νίκου

Κέττηρου

εκ

μέρους

της Νόμου,

ώστε

να

θεσμοθετηθούν

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- ασφαλιστικές δικλίδες σε ό,τι αφορά την
Νέες Δυνάμεις και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου πρόληψη ή μείωση κάθε είδους δυσμενών
εκ

μέρους

του

Κινήματος

Οικολόγων- περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό

Συνεργασία Πολιτών).

περιβάλλον

(Αρ. Φακ. 23.02.060.076-2019).

επακόλουθων

καθώς

και

κινδύνων

τυχόν
για

την

ανθρώπινη υγεία, μέσω της απαγόρευσης
τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανίου από
την 1η Ιανουαρίου 2020.
8.

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων Κατάθεση: 26.11.2020
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020.

τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των

(Αρ. Φακ. 23.01.061.205-2020)

Επιπτώσεων

στο

Περιβάλλον

από

Ορισμένα Έργα Νόμου, ώστε να τεθεί σε
εφαρμογή ένα πλαίσιο για το Μητρώο
Μελετητών (ως Συντονιστές εκπόνησης
ΜΕΕΠ) που να διασφαλίζει τις πρόνοιες
της

Οδηγίας,

να

συμβαδίζει

με

τα

κυπριακά δεδομένα της αγοράς, να είναι
αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με τους
ενδιαφερόμενους φορείς, να έχει φτάσει σε
μια μορφής γενικής συναίνεσης και να
περιοριστεί σε Μητρώο Συντονιστών.
9.

Κατάθεση 16.9.2021

Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός)

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Αρ. 2) Νόμος του 2021.

τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου,

(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Ορφανίδη,

ώστε να καθορισθούν οι υποχρεώσεις

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).

περιστασιακών παραγώγων αποβλήτων οι
οποίοι παράγουν περιστασιακά μικρές

(Αρ. Φακ. 23.02.062.098-2021).

ποσότητες αποβλήτων επιπροσθέτως των
υποχρεώσεων
αποβλήτων

των
που

παραγωγών

παράγουν

μεγάλες

ποσότητες αποβλήτων.
10.

Ο

περί

Λατομείων

Ρύθμισης

Μεταλλείων

(Τροποποιητικός)

(Αρ.

και Κατάθεση 3.12.2021
2) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

5
Νόμος του 2021.

τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

Λατομείων και Μεταλλείων Νόμου, ώστε

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών

να προστεθεί στη διάταξη αυτού που

ΕΔΕΚ).

αφορά τις γαίες που αποκλείονται από

(Αρ. Φακ. 23.02.062.210-2021).

επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμηση, η

του

περί

Ρύθμισης

γη στην οποία εκτείνεται η οροσειρά του
Πενταδακτύλου. Παράλληλα, προτείνεται
όπως καταστεί ποινικό αδίκημα η χρήση
σε

οικοδομικές

εργασίες

υλικών

προερχόμενων από περιοχές στις οποίες
απαγορεύεται η λατόμηση.
11.

Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Κατάθεση 3.12.2021
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των
Νόμος του 2021.

Διαδικασιών

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

Συμβάσεων

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών

Νόμου, ώστε οι αναθέτουσες αρχές, όταν

ΕΔΕΚ).

πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν τη

(Αρ. Φακ. 23.02.062.211-2021).

χρήση λατομικών υλικών ή μεταλλευμάτων

Σύναψης
και

για

Δημόσιων

Συναφή

Θέματα

για ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων
κτιρίων, να απαιτούν από τον οικονομικό
φορέα

να

υποβάλλει,

μαζί

με

την

προσφορά του, γραπτή δέσμευση ότι τα εν
λόγω υλικά δεν θα προέρχονται από γη
στην οποία εκτείνεται η οροσειρά του
Πενταδακτύλου και, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσής του, να αποκλείεται από τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης ή αν, παρά τη δέσμευσή του,
κατά την υλοποίηση της σύμβασης ως
ανάδοχος παραβεί την υποχρέωση που
προκύπτει

από

τα

πιο

πάνω,

να

τερματίζεται η εν λόγω σύμβαση.
12.

Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Κατάθεση 5.5.2022
Περιβαλλοντικού

Θορύβου Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.

τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και

6
(Πρόταση

νόμου

Θεοπέμπτου,

του

βουλευτή

κ.

Χαράλαμπου Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου
Κινήματος Νόμου, ώστε να μειωθεί ο

του

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

αριθμός

(Αρ. Φακ. 23.02.063.065-2022).

προσγειώσεις) από τις πενήντα χιλιάδες
(50.000)

κινήσεων

ετήσιος

στις

δέκα

(απογειώσειςχιλιάδες

(10.000)

κινήσεις, ώστε και οι δύο (2) αερολιμένες
της Κυπριακής Δημοκρατίας να εμπίπτουν
στην υποχρέωση για έλεγχο του θορύβου,
για υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικού
θορύβου

με

τη

θορύβου,

για

χαρτογράφηση

συλλογή

του

πληροφοριών

σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και
τις επιδράσεις του στους πολίτες, καθώς
και

για

ετοιμασία

σχεδίων

στα

αποτελέσματα

βασισμένα

δράσης
της

χαρτογράφησης.
13.

Ο περί της Ανυπόφορης Όχλησης από Κατάθεση 5.5.2022
Οσμές Νόμος του 2022.
(Πρόταση

νόμου

Θεοπέμπτου,

του

βουλευτή

Σκοπός της πρότασης νόμου
κ.

Χαράλαμπου υιοθετηθεί

είναι να

η γερμανική και βρετανική

Κινήματος πρακτική, ώστε να δίδεται η δυνατότητα

του

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

στις αρμόδιες αρχές να αξιολογούν το

(Αρ. Φακ. 23.02.063.066-2022).

στοιχείο

της

προκειμένου

οχληρίας
να

από

οσμές,

διασφαλίσουν

αποτελεσματικότερα την προστασία της
υγείας και την ποιότητα της ζωής των
κατοίκων σε οικιστικές περιοχές.
14.

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος Κατάθεση 5.5.2022
του 2022.
(Πρόταση

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
νόμου

Θεοπέμπτου,

15.

του

βουλευτή

κ.

Χαράλαμπου τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου,
Κινήματος ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της

του

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

εγκατάλειψης

σκύλων

και

(Αρ. Φακ. 23.02.063.067-2022).

ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής αυτών.

της

Ο περί Προστασίας της Μυκοχλωρίδας Κατάθεση 5.5.2022
Νόμος του 2022.
(Πρόταση

νόμου

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
του

κ.

Χαράλαμπου θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί

7
Θεοπέμπτου,

βουλευτή

Κινήματος η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας,

του

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

(Αρ. Φακ. 23.02.063.068-2022).

να εκδίδει διατάγματα

με τα οποία να

απαγορεύει ή να ρυθμίζει τη συλλογή
μανιταριών σε περιοχές της Δημοκρατίας,
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, λόγω της
ύπαρξης σπάνιων ειδών μανιταριών στην
εν λόγω περιοχή ή λόγω της ανάγκης
προστασίας αυτής.
16.

Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων Κατάθεση 5.5.2022
στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση

νόμου

Θεοπέμπτου,

του

βουλευτή

κ.

τροποποίηση του περί της Εκτίμησης των

Χαράλαμπου Επιπτώσεων

του

Κινήματος Ορισμένα

στο

Περιβάλλον

Έργα

Νόμου,

από

ώστε

να

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

προστεθούν επιπλέον κατηγορίες έργων

(Αρ. Φακ. 23.02.063.069-2022).

για τις οποίες πρέπει να ετοιμάζεται μελέτη
εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

17.

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός)

Κατάθεση 12.5.2022

(Αρ. 2) Νόμος του 2022.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου,
μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ώστε να καταστεί αδίκημα ο περίπατος
ΕΔΕΚ και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους σκύλου από πρόσωπο, όταν ο σκύλος δεν
του

Κινήματος

Οικολόγων-Συνεργασία είναι δεμένος με λουρί το οποίο να είναι

Πολιτών).

συνδεδεμένο με το περιλαίμιό του, καθώς

(Αρ. Φακ. 23.02.063.086-2022).

και η μη κατοχή από πρόσωπο σακουλιού
για

περισυλλογή

των

κοπράνων

του

σκύλου, τα οποία θα τιμωρούνται και με
εξώδικο πρόστιμο ύψους εκατόν (€100)
ευρώ.
18.

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων

Κατάθεση 12.5.2022

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ τροποποίηση

του

περί

Εξωδίκου

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε, σε
ΕΔΕΚ και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους περίπτωση που πρόσωπο επιτρέπει τον
του

Κινήματος

Οικολόγων-Συνεργασία περίπατο σκύλου χωρίς αυτός να είναι

8
Πολιτών).

δεμένος με λουρί το οποίο να είναι

(Αρ. Φακ. 23.02.063.087-2022).

συνδεδεμένο με το περιλαίμιό του ή δεν
φέρει σακούλι για περισυλλογή κοπράνων
του

σκύλου,

να

καταβάλλει

εξώδικο

πρόστιμο εκατό ευρώ (€100).
19.

Ο

περί

Βιομηχανικών

Εκπομπών Κατάθεση 26.5.2022

(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος Σκοπός

του

της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος τροποποίηση

νομοσχεδίου
του

περί

είναι

η

Βιομηχανικών

του 2022.

Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και

(Αρ. Φακ. 23.01.063.092-2022).

Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου, ώστε να
επεκταθεί ο μέγιστος χρόνος ισχύος της
Άδειας
οκτώ

Βιομηχανικών
χρόνια

δυνατότητα
χορηγήσει

και

στην
την

εν

Εκπομπών

να

στα

παρασχεθεί

η

Αρμόδια

Αρχή

να

λόγω

άδεια

σε

εγκαταστάσεις που δεν κατέχουν έγκυρη
και εν ισχύι πολεοδομική άδεια και/ή άδεια
οικοδομής και/ή πιστοποιητικού έγκρισης.
20.

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)

Κατάθεση 14.7.2022

Νόμος του 2022.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου,

τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου,

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ

ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου).

που απαιτείται

(Αρ. Φακ. 23.02.063.127-2022).

σύλληψη αδέσποτου σκύλου του οποίου ο

να παρέλθει

από τη

ιδιοκτήτης δεν έχει ανευρεθεί για να
προβεί η αρμόδια αρχή στις αναγκαίες
ενέργειες από δεκαπέντε (15) ημέρες, που
ισχύει σήμερα, στις τριάντα (30) ημέρες.
21.

Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος Κατάθεση 29.9.2022
του 2022.

Σκοπός

(Αρ. Φακ. 23.01.063.162-2022).

τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου,
ώστε

του

αφενός

αρμοδιότητες

νομοσχεδίου

είναι

η

να

αποσαφηνιστούν

οι

των

εμπλεκομένων

και

αφετέρου να καταστεί αποτελεσματικότερη
η εφαρμογή του Νόμου με την εισαγωγή
διαδικαστικών

εξώδικης

ρύθμισης

9
αδικημάτων.
22.

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος Κατάθεση 20.10.2022
του 2022.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, τροποποίηση του περί Δασών Νόμου,
Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας Νικολάου εκ ώστε να διαγραφεί η δυνατότητα για
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

σχετίζονται με την παράνομη υλοτομία,

(Αρ. Φακ. 23.02.063.166-2022).

αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό
προϊόν

και

στρογγυλής

την

παράνομη

ξυλείας,

ως

μεταφορά
αυτά

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου
33 του εν λόγω Νόμου.

ΑΒ/ΣΒ/ΣΛ 24.11.2022

