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H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος 

για την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023, στις 11.30 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Συζήτηση θέματος εγγραφέντος με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου 

(Κανονισμός 41Α): 

 11.40 π.μ.  - Ο αντιπυρικός επιχειρησιακός σχεδιασμός του Τμήματος Δασών 

και τα προκατασταλτικά μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη 

και καταστολή των δασικών πυρκαγιών με σκοπό την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος)  

(23.3.2022)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.076-2022) 

Έναρξη της συζήτησης. 

 

Γ. Νομοθετική Εργασία: 

 12.40 μ.μ.  1.  Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Κέττηρου, Αντρέα Καυκαλιά και Μαρίνας 

Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.166-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Διαγραφή της δυνατότητας για εξώδικη ρύθμιση των αδικημάτων που 

σχετίζονται με την παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς 

σε δασικό προϊόν και την παράνομη μεταφορά στρογγυλής ξυλείας, ως 

αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του εν λόγω Νόμου.) 

(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 
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 12.40 μ.μ. 2.  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.045-2016) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

(Απάλειψη της ρύθμισης βάσει της οποίας επιτρέπεται ορισμένους 

μήνες του έτους η καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και 

οπωροφόρων δέντρων, η καύση δέντρων ή φυτών που έχουν 

προσβληθεί από ασθένεια και η καύση αποκαλάμης σιτηρών και 

αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς.) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου 

επισυνάπτεται.) 

 

 12.40 μ.μ.  3.  Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.043-2017) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

(Θέσπιση αδικήματος που αφορά την πρόκληση πυρκαγιάς και 

παραχώρηση στον Διευθυντή του Τμήματος Δασών δυνατότητας 

δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός ιδιωτικών τεμαχίων.) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου 

επισυνάπτεται.) 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β και Γ θέμα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

του Τμήματος Δασών και του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και της Πολιτικής Άμυνας 

του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της 

Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (Terra Cypria), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης 

Άγριας Ζωής (ΚΟΚΔΑΖ), του Πτηνολογικού Συνδέσμου Κύπρου (BirdLife Cyprus) και 

των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός 

Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων-

Εθελοντικό Τμήμα Έκτακτων Αναγκών (ΕΤΕΑ) και της εθελοντικής οργάνωσης 

Πυροσβέστες του Κόσμου. 
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[Σύνολο ατόμων: 42.  23 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 

 

 

3 Μαρτίου 2023 

 

ΣΓ/ΑΒ/ΜΜ 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε 

καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως 

σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 
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