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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα,        

Τετάρτη, 19  Οκτωβρίου 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 συζήτηση επικεντρώθηκε στην επίλυση του νομικού κενού που εντοπίστηκε, 

λόγω του ότι στη βασική νομοθεσία δεν περιέχεται ειδική εξουσιοδοτική διάταξη 

με την οποία να παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με αναδρομική 

ισχύ, με αποτέλεσμα να προκύπτει το ενδεχόμενο όπως αυτοί μετά την έγκρισή 

τους να κριθούν άκυροι. 



Για την επίλυση του πιο πάνω θέματος η επιτροπή αποφάσισε όπως 

προχωρήσει σε κατάθεση πρότασης νόμου για τροποποίηση της βασικής 

νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη ειδική εξουσιοδότηση για 

έκδοση κανονισμών στους οποίους να προσδίδεται έγκυρα αναδρομική ισχύς.      

 

2. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η έντονη δυσοσμία που 

παρουσιάζονται στην επαρχία Λάρνακας συνεπεία της ανεξέλεγκτης 

απόρριψης κοπριάς. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής  Περιβάλλοντος)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1081-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη 

διαδικασία του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε 

για την ένταση της δυσοσμίας στην επαρχία της Λάρνακας συνεπεία της 

ανεξέλεγκτης απόρριψης κοπριάς.  Σε σχέση με τη δέσμευση που είχε 

αναληφθεί κατά την προηγούμενη συζήτηση του εν λόγω θέματος για 

αναθεώρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την κατάθεση 

ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του εν λόγω 

φαινομένου, η επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την ολιγωρία 

ανάληψης/λήψης  των αναγκαίων δράσεων/μέτρων. 

Λόγω του ότι το εν λόγω πρόβλημα υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων, η επιτροπή αποφάσισε όπως επανέλθει για συζήτηση του 

θέματος, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, σε επόμενη συνεδρία της.    

 

3. Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

             (Αρ. Φακ. 23.01.060.033-2019) 

4. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και  

Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών Αποβλήτων που 

προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές Μονάδες) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των 



κανονισμών, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε για τις θέσεις αυτών ως 

διαμορφώθηκαν κατόπιν των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο 

διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συζήτηση του θέματος ενώπιον 

της επιτροπής τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα.   

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν 

της, αποφάσισε όπως επανεξετάσει τα εν λόγω θέματα σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 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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