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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία σήμερα, Τετάρτη, 

21 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. O 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)  

2. 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) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου, σκοπός των οποίων, 

όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή, είναι αφενός η τροποποίηση του περί 

Προλήψεως Πυρκαϊών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η πρόνοια που επιτρέπει για 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, και η αύξηση των ποινών στις περιπτώσεις πρόκλησης φωτιάς και 



αφετέρου η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε να στοιχειοθετηθεί συγκεκριμένο 

αδίκημα αναφορικά με την πρόκληση πυρκαγιάς και να παραχωρηθεί στον διευθυντή του 

Τμήματος Δασών η δυνατότητα δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών εντός ιδιωτικών τεμαχίων, 

τηρουμένων των διατάξεων του συντάγματος που προστατεύουν το δικαίωμα εισόδου σε 

κατοικία και το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. 

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω διάφορων ζητημάτων και εισηγήσεων που τέθηκαν στο 

πλαίσιο της προηγούμενης εξέτασης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου, ενώπιον της 

επιτροπής τέθηκαν τα αναθεωρημένα κείμενα των εν λόγω προτάσεων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή και οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με 

τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων, έτυχαν ενημέρωσης για τη μελέτη γενικής 

αναθεώρησης των σχετικών βασικών νομοθεσιών, σημείωσαν την ανάγκη λήψης άμεσων 

μέτρων για την προώθηση της ορθής διαχείρισης των βιοαποδομήσιμων υλικών και 

εντατικοποίησης της ενημέρωσης των γεωργών για την αξιοποίηση επιδοτήσεων στο 

πλαίσιο εφαρμογής σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του αγροπεριβαλλοντικού 

μέτρου για το 2023. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στα αρμόδια τμήματα και 

τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μελετήσουν περαιτέρω τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

και όπως επανέλθει σε μεταγενέστερο στάδιο για την περαιτέρω συζήτησή τους.   
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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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