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1. Το παράπονο

1.1 Οι κ.κ. υπέβαλαν παράπονο στο Γραφείο μας για την 
οχληρία, που, όπως μας ανέφεραν, τους ταλαιπωρεί και προκαλείται από 
υποστατικό κοντά στη κατοικία τους, που λειτουργεί ως ξενώνας σκύλων.

1.2 Οι παραπονούμενοι έθεσαν υπόψη μου ότι η κατοικία μόνιμης διαμονής τους
βρίσκεται στην οδό ~ , και στο υποστατικό
που βρίσκεται πίσω από τη κατοικία τους, στην οδό >, από τον
Απρίλιο του 2018 άρχισε να λειτουργεί ξενώνας σκύλων, προσφέρονται σε 
σκύλους υπηρεσίες, όπως φροντίδας, κουρέματος, φιλοξενίας καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο και όλες τις μέρες, καθώς και ότι διατίθενται σκύλοι προς 
πώληση.

1.3 Όπως μου ανέφεραν οι παραπονούμενοι, οι σκύλοι κλαίνε γοερά, γαυγίζουν 
συνεχώς και επηρεάζουν τους σκύλους στις παρακείμενες κατοικίες με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται στη γειτονιά πανδαιμόνιο. Λόγω, δε, της κοντινής 
απόστασης των υπνοδωματίων της κατοικίας τους από το υπό αναφορά 
υποστατικό η προκαλούμενη οχληρία από τους σκύλους και τη δυσοσμία, 
είναι, σύμφωνα με τους παραπονούμενους αφόρητη και βασανιστική.

1.4 Ό πω ς περαιτέρω μου ανέφεραν οι παραπονούμενοι, αποτάθηκαν στην 
ιδιοκτήτρια του ξενώνα η οποία τους απείλησε.

1.5 Για τα προαναφερθέντα, οι παραπονούμενοι έθεσαν υπόψη μου ότι 
ενημέρωσαν τόσο το Δήμο όσο και την Αστυνομία με επιστολή τους ημερ. 5 
Ιουνίου 2018. Έλαβαν απάντηση από τη Δημοτική Γραμματέα ημερ. 12 Ιουνίου 
2018 (αρ. φακ.: 19.1.06), ότι το περιεχόμενο της επιστολής τους διαβιβάστηκε 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για διερεύνηση και ότι θα ενημερώνονταν 
σχετικά στη συνέχεια. Πλην όμως δεν είχαν άλλη ενημέρωση αναφορικά με το 
αποτέλεσμα της διερεύνησης της καταγγελίας τους.

1.6 Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού τους πληροφόρησε με επιστολή του ημερ. 
11 Ιουλίου 2018, ότι επισκέφθηκε το υποστατικό αστυνομικός του Σταθμού 
Αγίου Ιωάννη, ο οποίος προέβη σε αυστηρές παρατηρήσεις στην ιδιοκτήτρια, 
η οποία υποσχέθηκε ότι θα προσπαθούσε να περιορίσει εντελώς την 
οποιαδήποτε ενόχληση. Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, ο Σταθμός Αγίου 
Ιωάννη ενημέρωσε το Δήμο για το πρόβλημα καθώς και το Κτηνιατρείο 
Λεμεσού.

1.7 Σχετική είναι και η επιστολή των παραπονούμενων προς το Δήμαρχο ημερ. 10 
Αυγούστου 2018, στην οποία αναφέρθηκαν επίσης στα προβλήματα υγείας 
που αντιμετωπίζει ο κ. Κουμή και στην ανάγκη διαβίωσης του σε ποιοτικές 
συνθήκες, απαλλαγμένες από νοσηρούς παράγοντες, όπως ο θόρυβος που
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προκαλείται από το κλάμα και ο γαύγισμα των σκύλων, όμως η οχληρία 
εξακολουθεί να υφίσταται.

2. Νομοθεσία

2.1 Με βάση το άρθρο 18 του περί Σκύλων Νόμου, η κατοχή σκύλου προϋποθέτει 
την εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια τοπική αρχή και επίσης αποτελεί 
αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο να επιτρέπει ή να ανέχεται ο σκύλος που έχει 
υπό την φροντίδα του, να προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα 
που προκαλεί οχληρία στο κοινό.

2.2 Ο ίδιος Νόμος, όσον αφορά στα υποστατικά φύλαξης, εκτροφής, 
αναπαραγωγής ή εκπαίδευσης των σκύλων, ορίζει στο άρθρο 28 ότι θα πρέπει 
να είναι εγγεγραμμένα βάσει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
Νόμου και νοείται, όπως επιπρόσθετα αναφέρει, ότι για τη δημιουργία τέτοιων 
υποστατικών θα πρέπει να εξασφαλίζονται άδειες δυνάμει των περί 
Πολεοδομίας και Χωροταξίας και Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων.

2.3 Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 91 του περί Δήμων Νόμου, θεωρείται ως 
οχληρία, μεταξύ άλλων, οποιοσδήποτε χώρος στον οποίο διατηρούνται ζώα 
κατά τρόπο επιβλαβή για την υγεία ή επιζήμιο για τις ανέσεις της περιοχής και 
στα άρθρα 92 και 93 καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο 
Δήμος για την αντιμετώπιση οχληρίας.

3. Eπιστoλέc στο Δήυαργο

3.1 Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι παραπονούμενοι είχαν ήδη 
αποταθεί στο Δήμο για το πρόβλημα που τους απασχολεί και ο Δήμος, βάσει 
της επιστολής της Δημοτικής Γραμματέα ημερ. 12 Ιουνίου 2018 είχε αναλάβει 
την εξέταση του, με επιστολή μου με ημερ. 28 Νοεμβρίου 2018, ζήτησα από 
το Δήμαρχο όπως ο Δήμος φρόντιζε άμεσα για το σκοπό αυτό, ελέγχοντας τη 
νομιμότητα του υποστατικού φιλοξενίας σκύλων που γειτνιάζει με τη κατοικία 
των παραπονούμενων, βάσει των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμων. Του ζήτησα περαιτέρω όπως αν 
διαπιστωνόταν παραβίαση των διατάξεων τους ή και των προαναφερθεισών 
διατάξεων των περί Σκύλων και περί Δήμων Νόμων, λαμβάνονταν χωρίς 
καθυστέρηση τα μέτρα που προβλέπουν για την αποκατάσταση της 
νομιμότητας και την παύση οποιοσδήποτε οχληρίας.

3.2 Για τις οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες του Δήμου ζήτησα, δε, από το 
Δήμαρχο όπως ενημέρωνε τόσο τους παραπονούμενους όσο και το Γραφείο 
μου, κατά το δυνατό συντομότερα.
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3.3 Ωστόσο, ο Δήμος δεν με ενημέρωσε για οτιδήποτε ενώ οι παραπονούμενοι 
επικοινώνησαν με το Γραφείο μου, θέτοντας υπόψη Λειτουργού ότι ο Δήμος 
δεν είχε υλοποιήσει τις πιο πάνω εισηγήσεις.

3.4 Για το λόγο αυτό, με επιστολή μου ημερ. 31 Ιανουάριου 2019, επανέλαβα τις 
εισηγήσεις μου προς το Δήμαρχο, χωρίς, ωστόσο και πάλι οποιαδήποτε 
ανταπόκριση. Οι δε παραπονούμενοι επικοινώνησαν ξανά με το Γραφείο μας 
σημειώνοντας ότι κανένα μέτρο δε λήφθηκε από το Δήμο με αποτέλεσμα να 
συνεχίζουν να υφίστανται όχληση.

4. Εισηνήσεκ

4.1 Ως εκ τούτων, υποβάλλεται η συγκεκριμένη Έκθεση στο Δήμαρχο Λεμεσού με 
την εισήγηση όπως χωρίς άλλη καθυστέρηση, μεριμνήσει ώστε να ελεγχθεί 
από το Δήμο η νομιμότητα του υποστατικού φιλοξενίας σκύλων που γειτνιάζει 
με τη κατοικία των παραπονούμενων.

4.2 Περαιτέρω, εισήγησή μου είναι όπως αν διαπιστωθεί παραβίαση των 
διατάξεων των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί Ρυθμίσεως Οδών 
και Οικοδομών Νόμων ή και των διατάξεων των περί Σκύλων και περί Δήμων 
Νόμων, να ληφθούν άμεσα τα μέτρα που προβλέπουν οι Νόμοι αυτοί για την 
αποκατάσταση της νομιμότητας και τον τερματισμό οποιοσδήποτε οχληρίας.
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