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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών 

σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει 

του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, με τους οποίους σκοπείται η 

παροχή περαιτέρω χρόνου σε ιδιοκτήτες υποστατικών να εξασφαλίσουν πολεοδομική 

άδεια και άδεια οικοδομής των υποστατικών τους, οι οποίες απαιτούνται, δυνάμει των 

προνοιών των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και 

Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) 

Κανονισμών του 2019, για έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης των όρων 

ευημερίας των ζώων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των 

αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών σχετικά με τον σκοπό και τις πρόνοιες των εν λόγω 

κανονισμών.  Τόσο τα μέλη της επιτροπής όσο και οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων 

φορέων, παρ’ όλο που καταρχήν συμφώνησαν με την επέκταση της μεταβατικής 

περιόδου, εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με επιμέρους θέματα ουσίας που αφορούν 

στη λειτουργία των εν λόγω υποστατικών, με αποτέλεσμα η επιτροπή να καλέσει τις 

αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να επανεξετάσουν τους κανονισμούς, ώστε να δοθεί 

περαιτέρω χρόνος στους εμπλεκόμενους φορείς να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη 

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.  



Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος στην επόμενη 

συνεδρία της. 

  

2. Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.058.087-2021) 

 Η επιτροπή, κατόπιν μελέτης ορισμένων ζητημάτων που ηγέρθησαν από μέλη της, 

τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και αποφάσισε την 

προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση, αφού προηγηθεί το 

στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών που ενδεχομένως να υποβληθούν από 

βουλευτές μέλη και μη μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του 

Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

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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