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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 29 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.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται 

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

σκοπείται η παροχή περαιτέρω χρόνου στους ιδιοκτήτες των υποστατικών που 

προβλέπονται στις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών, ώστε να εξασφαλίσουν  

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, 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, για έκδοση του πιστοποιητικού διασφάλισης των όρων ευημερίας. 

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών και αποφάσισε να 

τοποθετηθεί επί των προνοιών αυτών σε επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση της ρύπανσης που 

προκαλούν τα φουγάρα του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της ΑΗΚ στη 

Δεκέλεια, στον Βασιλικό και στον Οικισμό της ΑΗΚ. 
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 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος και των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Σωτήρη Ιωάννου και Ανδρέα 

Αποστόλου)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.156-2022) 

 

3. Τα αναπτυξιακά σχέδια στο κέντρο ενέργειας στην περιοχή Βασιλικού και οι 

πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη γύρω περιοχή. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος και των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη, Σωτήρη Ιωάννου και Ανδρέα 

Αποστόλου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.157-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, στο πλαίσιο της οποίας 

ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των 

εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν ως προς τη 

ρύπανση που ενδεχομένως να προκαλούν τα φουγάρα του Ηλεκτροπαραγωγικού 

Σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, στον Βασιλικό και στον Οικισμό της ΑΗΚ και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκληθούν στην περιοχή Βασιλικού 

λόγω των αναπτυξιακών σχεδίων του ενεργειακού κέντρου που βρίσκεται στην εν λόγω 

περιοχή, αλλά και συνεπεία της συγκέντρωσης σε αυτή μονάδων βαριάς βιομηχανίας.  

 Ειδικότερα, σε σχέση με τη ρύπανση που ενδεχομένως να προκαλείται από τα 

φουγάρα του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού της ΑΗΚ στη Δεκέλεια, στον Βασιλικό και 

στον Οικισμό της ΑΗΚ, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς 

σχετικά με την άδεια εκπομπής αερίων που χορηγήθηκε στην ΑΗΚ, με την οποία 

καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι οριακές τιμές εκπομπής διάφορων αερίων ρύπων και 

οι μετρήσεις που οφείλει να διενεργεί η ΑΗΚ αφενός ως προς τη συγκέντρωση ρύπων 

στα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται από τα εν λόγω φουγάρα και αφετέρου ως προς 

την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής πλησίον του σταθμού.  Πρόσθετα, 

η επιτροπή έτυχε της δέουσας ενημέρωσης σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν 

οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης της ΑΗΚ με τους 

όρους της εν λόγω άδειας εκπομπής αερίων και ειδικότερα σχετικά με τον έλεγχο της 

ποιότητας και της ορθότητας των υπό αναφορά μετρήσεων.   



3 
 

  

 Επιπλέον, η επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

ενδεχομένως να προκαλούνται στην περιοχή Βασιλικού λόγω των αναπτυξιακών 

σχεδίων του κέντρου ενέργειας και συνεπεία της συγκέντρωσης σε αυτή μονάδων 

βαριάς βιομηχανίας.  

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 
 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 
Επιμέλεια: 
 
Φλώρα Φλουρέντζου, 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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