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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του  

Γενικού Ελεγκτή, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, της διευθύντριας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου 

υπουργείου και εκπροσώπων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου 

Εσωτερικών και του Γενικού Λογιστηρίου, για την εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού 

Ελεγκτή για το έτος 2020 [Έλεγχος Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Ειδική 

Έκθεση 12.9.2022 - ΤΑΘΕ/01/2022) (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο 

πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα ευρήματα του ελέγχου 

συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), 

κυρίως σε σχέση με την παρακολούθηση ευρημάτων και συστάσεων που προέκυψαν από 

προηγούμενους ελέγχους, αλλά και για την εξέταση διάφορων καταγγελιών που 

υποβλήθηκαν στην υπηρεσία του.   

 Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι: 



1. Στη διαπίστωση αδυναμιών ως προς την εκτέλεση αρμοδιοτήτων του τμήματος, ως του 

Ενδιάμεσου Φορέα για τη διαχείριση και εφαρμογή του Μέτρου 4.3 της Προτεραιότητας 

της Ένωσης 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020. 

2. Στην παραχώρηση από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος κατά την εξέταση ένστασης που προβλέπεται από τη σχετική 

νομοθεσία, δωρεάν θέσεων ελλιμενισμού σε ορισμένους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών 

αλιείας κατηγορίας Γ χωρίς επαρκή τεκμηρίωση της απόφασής του, αφού 

προηγουμένως η αίτησή τους για παραχώρηση άδειας κατηγορίας Α και Β είχε 

εξεταστεί από το ΤΑΘΕ και είχε απορριφθεί. 

3. Στην παραχώρηση έγκρισης από το ΤΑΘΕ θέσης ελλιμενισμού σε ακτοπλοϊκό σκάφος 

σε αλιευτικό καταφύγιο για τη χειμερινή περίοδο χωρίς την απαιτούμενη αιτιολόγηση. 

4. Στη μη λήψη δραστικών μέτρων από το ΤΑΘΕ για την αντιμετώπιση του παράνομου 

ελλιμενισμού σε αλιευτικά καταφύγια και γενικότερα για την προώθηση επίλυσης των 

διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζονται στη διαχείρισή τους. 

5. Σε αδυναμίες και παραλείψεις στην εφαρμογή καταγραφής του χρόνου προσέλευσης 

και  αποχώρησης του προσωπικού του τμήματος. 

 Όσον αφορά στο θέμα της λειτουργίας του ΤΑΘΕ ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σημείωσε την αποτελεσματικότητά του 

στη διαχείριση των διαφόρων τομέων που υπάγονται στις αρμοδιότητές του και ενημέρωσε 

την επιτροπή για τις διάφορες ενέργειες ενίσχυσης των υποδομών εξυπηρέτησης 

ακτοπλοϊκών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αναθεώρησης των περί Αλιευτικών 

Καταφυγίων (Δικαιώματα Χρήσης) Κανονισμών που αφορούν στον καθορισμό των τελών 

ελλιμενισμού, με το θέμα να εκκρεμεί από το 2018 στην Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και 

Αναθεώρησης Τελών Δικαιωμάτων.   

 Η διευθύντρια του ΤΑΘΕ αναφέρθηκε στο εύρος των αρμοδιοτήτων του τμήματός της 

και στην προσπάθεια που καταβάλλεται, παρ’ όλη την υποστελέχωσή του, για πλήρη 

αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που παρέχονται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περαιτέρω, η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή για τα 

θέματα που άπτονται της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης, μέσω της υπογραφής 



διαφόρων συμφωνιών με γειτονικές χώρες, καθώς και για τις προοπτικές που 

δημιουργούνται για τη γενικότερη ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας στην Κύπρο.    

 Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα και έλαβαν 

απαντήσεις επί διαφόρων ζητημάτων, σημειώνοντας παράλληλα την κρισιμότητα και τη 

σημαντικότητα του υπό εξέταση τμήματος, καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων, εκεί και 

όπου απαιτείται, για την προώθηση της αποστολής του. 
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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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