
                                        ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί Διαφημίσεων Αυτοκινήτων Νόμος 
του 2003. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.087.2003) 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 27.11.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

υποχρεωτική αναφορά σε 

περιβαλλοντικούς δείκτες των 

αυτοκινήτων στις διαφημίσεις, έτσι ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα στους 

καταναλωτές να έχουν ολοκληρωμένη 

εικόνα για το αυτοκίνητο που 

αγοράζουν. 

  
2.  Ο περί Προστασίας του Παρόδιου Φυσικού 

Περιβάλλοντος Νόμος του 2005. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.072.2005). 

 
Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 1.12.2005. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

απαγόρευση του ψεκασμού με χημικά 

παρασκευάσματα της άγριας 

βλάστησης παρά τις δημόσιες οδούς. 

 

 

3.  O περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 
Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2008. 
(Αρ. Φακ. 23.02.049.001-2008) 

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη 

και Γεώργιου Γεωργίου βουλευτών Εκλογικής 

Περιφέρειας Αμμοχώστου, κ. Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και Ανδρέα Κυπριανού, 

βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού).  

 

Αποσύρθηκε από τους συνεισηγητές της 
πρότασης νόμου ο βουλευτής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ. 
Βλέπε επιστολή Κ.Σ ΕΔΕΚ ημερομηνίας 19 

Κατάθεση: 6.3.2008. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν ειδικά αδικήματα 

αναφορικά με τη χρήση δολωμάτων με 

δηλητήριο ή αναισθητικό, δικτύων ή 

ξόβεργων για τη σύλληψη ή θανάτωση 

προστατευμένων ειδών πτηνών και για 

την εξώδικο διευθέτηση τέτοιων 

αδικημάτων.  
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Ιουλίου 2016. 
 

 

4.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2008. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών και Αδάμου Αδάμου, βουλευτή 

Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.049.004-2008). 

 

Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 16 Ιουνίου 
2016. 
 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 20.3.2008. 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται 

είναι η τροποποίηση του περί Σκύλων 

Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο της εγκατάλειψης σκύλων 

αλλά και της ανεξέλεγκτης 

αναπαραγωγής.   

Ειδικότερα, με την υπό αναφορά 

πρόταση νόμου, γίνεται εισήγηση για 

αύξηση του τέλους άδειας κατοχής 

σκύλων, ενώ παράλληλα καθορίζονται 

τέλη για άδεια κατοχής κυνηγετικού 

σκύλου, ώστε να μπορεί η τοπική 

αυτοδιοίκηση να ασκεί τα καθήκοντα και 

τις αρμοδιότητές της όπως αυτές 

καθορίζονται στο βασικό νόμο. 

 
5.  Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του 

Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία 

Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.051.038-2010). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016 

Κατάθεση: 10.6.2010. 
Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα 

νομοθεσία, η μέτρηση έντασης του 

ήχου απαιτείται για αερολιμένες όπου οι 

ετήσιες κινήσεις αεροσκαφών 

υπερβαίνουν τις 50 000.  Η 

συγκεκριμένη πρόνοια στην κυπριακή 

νομοθεσία προέκυψε από την επί λέξει 

μεταφορά του όρου από την ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2002/49/ΕΚ.  Στην Κύπρο όμως 

τα αεροδρόμιά μας παρουσιάζουν 

έντονο εποχιακό χαρακτήρα, με 

αποτέλεσμα οι επιπτώσεις στην 

ποιότητα ζωής και στην υγεία των 

πολιτών να μην μπορούν να 

καταγραφούν στη βάση ετήσιων όρων.  

Για να θεραπευτεί η κυπριακή αυτή 

ιδιαιτερότητα, προτείνεται όπως μειωθεί 

η πρόνοια στη σχετική νομοθεσία 
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σχετικά με τον ετήσιο όρο πτήσεων 

(απογειώσεις-προσγειώσεις) από 50 

000 σε  

10 000, ώστε να αφορά και τα δύο 

αεροδρόμια της Κύπρου η υποχρέωση 

για έλεγχο του θορύβου.  Σκοπός της 

τροποποίησης αυτής είναι οι 

αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου να 

υποχρεούνται διά νόμου να 

υποβάλλουν εκθέσεις περιβαλλοντικού 

θορύβου με τη χαρτογράφηση του 

θορύβου, να συλλέγουν πληροφορίες 

σχετικές με τον περιβαλλοντικό θόρυβο 

και τις επιδράσεις του στους πολίτες, 

καθώς και να ετοιμάζουν σχέδια 

δράσης βασισμένα στα αποτελέσματα 

της χαρτογράφησης. 

 
6.  Ο περί Προστασίας της Μυκοχλωρίδας 

Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.070-2010). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 2.12.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι ο 

τερματισμός της συλλογής μανιταριών, 

μέσω της έκδοσης σχετικού 

διατάγματος από τον   Υπουργό σε 

περιοχές όπου κρίνεται αναγκαίο. 

 

7.  Ο περί της Προσωρινής Απαγόρευσης της 
Καλλιέργειας και της Εισαγωγής Γενετικά 
Τροποποιημένων Οργανισμών Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.086-2012). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  

Κατάθεση: 27.9.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

προσωρινή απαγόρευση της εισαγωγής 

ή και της καλλιέργειας γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών στη 

Δημοκρατία, για χρονική περίοδο δύο 

ετών η οποία αρχίζει από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 

προτεινόμενων διατάξεων. 
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ημερομηνίας 19.9.2016. 

8.  Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Κυπριανού, 

Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ελένης Σταύρου, Σάβιας  

Ορφανίδου, Ξένιας Κωνσταντίνου και Μιχάλη 

Σοφοκλέους  εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.072-2013). 

 
 
 

Κατάθεση: 27.6.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε 

να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη λήψη 

αποφάσεων και κυρίως να παρέχεται η 

δυνατότητα στον αιτητή πολεοδομικής 

άδειας, όπως παρέχεται και σε άλλα 

κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες 

που διενεργούν ανάπτυξη, να 

εισακουσθεί ενώπιον της Υπουργικής 

Επιτροπής πριν τη χορήγηση ή 

απόρριψη της πολεοδομικής άδειας. 

Επιπρόσθετα, η πιο πάνω 

τροποποίηση αποσκοπεί στο να 

βοηθήσει στην αποφυγή υποβολής 

χρονοβόρων προσφυγών είτε προς την 

αρμόδια Υπουργική Επιτροπή είτε στο 

δικαστήριο και στην ικανοποίηση της 

αρχής της φυσικής δικαιοσύνης και του 

περί δικαίου αισθήματος. 

 

9.  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.134-2013). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 

Κατάθεση: 5.12.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποβλήτων 

Νόμου, ώστε το Υπουργικό Συμβούλιο 

να μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς που 

να ρυθμίζουν την ορθολογική 

διαχείριση του ρεύματος των 

μαγνητικών ταινιών.  

 
10.  Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Ορφανίδη και 

Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.009-2014). 

Κατάθεση: 30.1.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποβλήτων 

Νόμου, ώστε καθοριστούν 

επιπροσθέτως των υποχρεώσεων των 

παραγωγών αποβλήτων που 

παράγουν μεγάλες ποσότητες 
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Αντικατάσταση εισηγητή (Βλέπε σημείωμα 
ΔΗΚΟ, ημερομηνίας 2.11.2016). 
 

αποβλήτων και οι υποχρεώσεις 

περιστασιακών παραγώγων 

αποβλήτων οι οποίοι παράγουν 

περιστασιακά μικρές ποσότητες 

αποβλήτων. 

 

11.  Ο περί Αποθήκευσης Διοξειδίου του 
Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αδάμου Αδάμου εκ 

μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Περιβάλλοντος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.037-2014). 

 

Κατάθεση: 20.3.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποθήκευσης 

Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, 

ώστε να απαγορεύεται η αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς που βρίσκονται εντός 

σεισμογενών περιοχών. 

 

12.  Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.016-2015). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 

Κατάθεση: 5.2.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων νόμου, ώστε να 

απαγορευτεί η παραγωγή ή/και η 

προβολή δημόσια ή/και μέσω 

διαδικτύου, εικόνων που προβάλλουν 

ή/και διαφημίζουν θάνατο ή/και 

βασανισμό ζώου. 

 

13.  Ο περί της Προστασίας και Ευημερίας των 
Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.041-2015). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 

Κατάθεση: 19.3.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Προστασίας 

και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, ώστε 

να καταστούν αυστηρότερες οι ποινές 

που επιβάλλονται σε πρόσωπα που 

παραβαίνουν ή ανέχονται, βοηθούν, 

συμβουλεύουν ή εξωθούν άλλο 

πρόσωπο να παραβεί τις διατάξεις του 

εν λόγω νόμου.  

 
14.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Κατάθεση: 3.9.2015. 
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Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.056.102-2015). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 
 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί 

χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα 

πρέπει να εκδοθούν Κανονισμοί που να 

ρυθμίζουν το θέμα της υποχρεωτικής 

ασφάλισης κυνηγού έναντι τρίτου για 

ζημιά ή σωματική βλάβη η οποία 

προκαλείται από αυτόν.  

 

15.  Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής 
Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αδάμου Αδάμου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.036-2016). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη  
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 24.3.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη 

διανομή διαφημιστικού υλικού, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

ρύπανσης που προκαλείται από αυτή. 

 

 

16.  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.045-2016). 

 
Θα εξετάζεται από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Περιβάλλοντος βλέπε επιστολή κ. 
Γιώργου Περδίκη ημερ. 29.8.2016. 

Κατάθεση: 23.6.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προλήψεως 

Πυρκαϊών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 

πρόνοια που επιτρέπει ορισμένους 

μήνες του έτους την καύση αποκλαδιών 

αμπελιών, ελαιόδεντρων και 

οπωροφόρων δέντρων, την καύση 

δέντρων ή φυτών που έχουν 

προσβληθεί από ασθένεια και την 

καύση αποκαλάμης σιτηρών. 

Παράλληλα με την πρόταση νόμου 

σκοπείται η αύξηση των ποινών στις 

περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς. 
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17.  Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.055-2016). 
 

Κατάθεση 14.7.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων Νόμου με την 

αντικατάσταση του ορισμού «κατοικίδιο 

ζώο»,  ώστε τα ζώα τα οποία 

θεωρούνται ως κατοικίδια και μπορούν 

να διατηρούνται από τον άνθρωπο για 

ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά, 

να καθορίζονται σε κατάλογο που 

εκδίδεται με διάταγμα του Υπουργού 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. 
18.  Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου βουλευτών του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.043-2017). 

Κατάθεση: 5.5.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δασών Νόμου 

ώστε να προστεθεί σ΄αυτόν αδίκημα σε 

σχέση με την πρόκληση πυρκαγιάς και 

να παραχωρηθεί στο Διευθυντή του 

Τμήματος Δασών δυνατότητα 

δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός 

ιδιωτικών τεμαχίων. 

 

19.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 
Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Κέττηρου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.107-2017). 

 

[Μέρος της πρότασης νόμου έχει αποσυρθεί 
λόγω της ψήφισης του περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017]. 

Κατάθεση: 3.11.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου, ώστε να 

επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

(α) ο αριθμός των κυνηγετικών σκύλων 

που δύναται να συνοδεύουν κάτοχο 

άδειας κυνηγίου κατά τις κυνηγετικές 

του εξορμήσεις να καθορίζεται κατόπιν 

σχετικής διαβούλευσης του 

Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Θήρας 

και Πανίδας με την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης 

Άγριας Ζωής αντί να καθορίζεται από 
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τον πιο πάνω Προϊστάμενο όπως 

προβλέπουν οι υφιστάμενες διατάξεις.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα 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 απαλειφθεί η εξουσία του 

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 διατάξεις 

της νομοθεσίας. 

(γ) η θήρευση των ειδών Αμπελοπούλι, 

Βουρλοποταμίδα, Θαμνοτσιροβάκος, 

Θαμνοφυλλοσκόπος, Καλαμοποταμίδα, 

Κοκκινολαίμης, Μελισσοφάγος, 

Μουγιαννούην, Στακτομυγοχάφτης, 

Σπίνος, Σπουργίτης ο ισπανικός και 

Συκοφάγος, τα οποία αποτελούν 

προστατευόμενα είδη πτηνών, όταν 

διενεργείται με νόμιμα μέσα θήρευσης 

να τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο που 

ισούται με το άθροισμα του ποσού των 

διακόσιων ευρώ και ποσού ανάλογου 

του αριθμού των άγριων πτηνών του 

Παραρτήματος VΙ σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ. 

 
20.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 6) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Κατάθεση: 3.11.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου, ώστε να 
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Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.109-2017). 

απαλειφθεί η δυνατότητα μεταφοράς σε 

χώρο εστίασης μικρών ποσοτήτων 

θηραμάτων τα οποία είναι ήδη 

μαγειρευμένα για κατανάλωση. 

Επιπρόσθετα παραχωρείται στο 

δικαστήριο δυνατότητα για έκδοση 

διατάγματος για την διακοπή ή την 

αναστολή της λειτουργίας του 

υποστατικού σε περίπτωση που στο 

υποστατικό μαγειρεύεται, πωλείται ή 

προσφέρεται οποιοδήποτε θήραμα ή 

είδος άγριας πανίδας. 

 
21.  Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.041-2018). 

Κατάθεση: 1.6.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων νόμου με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«κατοικίδιο ζώο» έτσι ώστε τα ζώα τα 

οποία θεωρούνται ως κατοικίδια και 

μπορούν να διατηρούνται από τον 

άνθρωπο, για ιδιωτική ψυχαγωγία και 

για συντροφιά, να καθορίζονται σε 

κατάλογο που περιλαμβάνεται σε 

διάταγμα που εκδίδεται από τον 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 
22.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2018.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.055-2018). 

Κατάθεση: 13.6.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου, 

ώστε να επεκταθεί το χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για να δοθεί σκύλος του 

οποίου ο ιδιοκτήτης δεν έχει ανευρεθεί 

σε τριάντα ημέρες από τη σύλληψη του 

από την αρμόδια αρχή αντί για 

δεκαπέντε ημέρες που ισχύει σήμερα. 

Επιπρόσθετα δίνεται το δικαίωμα στην 
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αρμόδια αρχή μετά την παρέλευση των 

τριάντα ημερών να παραδίδει το σκύλο 

είτε σε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

είτε σε καταφύγιο ζώων. 

 
23.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.102-2018). 

 

Κατάθεση: 16.11.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης 

των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα 

Νόμου, ώστε οι αναθέτουσες αρχές, 

όταν πρόκειται για συμβάσεις που 

αφορούν τη χρήση λατομικών υλικών ή 

μεταλλευμάτων για ανέγερση ή 

ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων, να 

απαιτούν από τον οικονομικό φορέα να 

υποβάλλει μαζί με την προσφορά του 

γραπτή δέσμευση ότι τα εν λόγω υλικά 

δε 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, θα 

δύναται να τερματιστεί η εν λόγω 

σύμβαση. 

 
24.  Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.103-2018). 

 

Κατάθεση: 16.11.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης 

Λατομείων και Μεταλλείων Νόμου, 

ώστε να προστεθεί στη διάταξη αυτού 

που αφορά τις γαίες που αποκλείονται 

από επισκόπηση, μετάλλευση και 

λατόμηση η γη στην οποία εκτείνεται η 
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οροσειρά του Πενταδακτύλου. 

 
25.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.033-2019). 

Κατάθεση: 1.2.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα σε επιθεωρητή 

να προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση 

αδικήματος κατά παράβαση προνοιών 

των κανονισμών που εκδίδονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του πιο 

πάνω νόμου. 

 
26.  Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 

Αδάμου Αδάμου, Ευανθίας Σάββα και Νίκου 

Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.076-2019). 

Κατάθεση: 14.6.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Διαχείρισης των 

Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου ώστε να 

προστεθούν σε αυτόν δικλείδες 

ασφαλείας σε ό,τι αφορά την πρόληψη 

ή μείωση κάθε είδους δυσμενών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο 

φυσικό περιβάλλον καθώς και τυχόν 

επακόλουθων κινδύνων για την 

ανθρώπινή υγεία, μέσω της 

απαγόρευσης τεχνικών εξόρυξης με 

χρήση κυανίου από την 1η Ιανουαρίου 

2020. 
 

27.  Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.128-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη 

μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

σε Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής, με σκοπό την 

συμβολική αναγνώριση της μεγάλης 
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σημασίας που έχει το παγκόσμιο αυτό 

πρόβλημα που απειλεί τον πλανήτη και 

την επιβίωση του ανθρώπινου είδους και 

την ενίσχυση των δράσεων για άμβλυνση 

των επιπτώσεων αυτού του φαινομένου. 

 
 

28.  Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.206-2019). 

Κατάθεση 16.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Ευημερίας των Ζώων Νόμου, έτσι ώστε 

αφενός, να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός 

παρακολούθησης θεμάτων προστασίας 

και ευημερίας των ζώων και προώθησης 

σχετικών δράσεων και πολιτικών και, 

αφετέρου να αυξηθούν οι χρηματικές 

ποινές σε περίπτωση παράβασης του 

Νόμου. 

 
29.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων 

Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.251-2019). 

Κατάθεση 6.12.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων Νόμου, με σκοπό την  
προστασία και την αειφόρο διαχείριση 

των θηραμάτων και των άγριων πτηνών 

καθώς και τη διαχείριση του κυνηγετικού 

αθλήματος. 

30.  Ο περί της Ανυπόφορης Οχληρίας από 
Οσμές Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.009-2020). 

Κατάθεση 7.2.2020 
Σκοπός της  πρότασης νόμου είναι η 

υιοθέτηση της γερμανικής και βρετανικής 

μεθόδου πρακτικής έτσι ώστε οι 

αρμόδιες αρχές να αξιολογούν το 

στοιχείο της οχληρίας από οσμές 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την υγεία 

και την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε 

οικιστικές περιοχές. 
31.  Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Κατάθεση 21.2.2020 
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Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή 
Προγράμματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ.23.02.061.018-2020). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί της Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα 

Νόμου του 2005, ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στην Περιβαλλοντική Αρχή 

να εξετάζει τυχών διαφοροποιήσεις στο 

Σχέδιο Ανάπτυξης πριν από την 

οριστικοποίηση και δημοσίευση του. 

 
32.  Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.023-2020). 

Κατάθεση 28.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Εκτίμησης 

των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ώστε 

να περιλαμβάνονται σε αυτόν επιπλέον 

κατηγορίες έργων για τα οποία να 

ετοιμάζεται μελέτη εκτίμησης 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 
33.  Ο περί Εκρηκτικών Υλών  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.058-2020) 

Κατάθεση 15.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών 

Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθούν οι ποινές 

ώστε να καταστούν πιο αποτρεπτικές. 

 
34.  Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.118-2020). 

 

Κατάθεση 3.7.2020  
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Θαλάσσιου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμου, με σκοπό την 

μεταφορά των εξουσιών του Υπουργού 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

στην  Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω 

Προέδρω. Το νομοσχέδιο εισάγει 

μεταβατική ρύθμιση για την εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 23 και 24 

του βασικού νόμου και παρέχει 
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εξουσιοδότηση ώστε Κανονισμοί που 

εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου να 

μπορούν να θεσπίζουν αδικήματα και 

διοικητικές παραβάσεις και να 

καθορίζουν ποινές και διοικητικά 

πρόστιμα, αντίστοιχα, για παράβαση των 

διατάξεων τους. 

 
35.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου  

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.097-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε σε 

περίπτωση που πρόσωπο επιτρέπει τον 

περίπατο σκύλου χωρίς να είναι δεμένος 

με λουρί, το οποίο να είναι συνδεδεμένο 

με το περιλαίμιο του, ή δεν φέρει σακούλι 

για περισυλλογή κοπράνων του σκύλου 

να καταβάλλει εξώδικο πρόστιμο εκατό 

(€100) ευρώ. 

36.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου  

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.098-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου, 

ώστε να καταστεί αδίκημα ο περίπατος 

σκύλου από πρόσωπο χωρίς να είναι 

δεμένος με λουρί, το οποίο να είναι 

συνδεδεμένο με περιλαίμιο του, καθώς 

και η μη κατοχή από πρόσωπο 

σακουλιού για περισυλλογή κοπράνων 

του σκύλου, τα οποία θα τιμωρούνται  και 

με εξώδικο πρόστιμο ύψους εκατό (€100) 

ευρώ. 

 
 

ΚλΧ/ΣΛ 

31.7.2020 
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