
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

 

                                                        

8 Μαρτίου 2023 

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 8 Μαρτίου 

2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1. 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) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.076-2022) 

Η επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων, συζήτησε τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε από τους κυβερνητικούς αρμοδίους  

ότι βασική αιτία των δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο αποτελούν, εκ προθέσεως 

ή  εξ αμελείας, ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Επιπρόσθετα, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για τον αντιπυρικό επιχειρησιακό 

σχεδιασμό του Τμήματος Δασών, τα πτητικά ή/και άλλα μέσα που βρίσκονται 

στη διάθεση του Τμήματος, τη διαδικασία συντήρησης των αντιπυρικών 

υποδομών, τον συντονισμό με άλλα τμήματα και υπηρεσίες, καθώς και την  

άντληση κονδυλίων για ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων ή/και μέσων μέσω του 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Στο πλαίσιο της διεξαχθείσας συζήτησης επισημάνθηκαν περαιτέρω τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Δασών και κυρίως αυτό της 

υποστελέχωσής του. 



Τέλος, η επιτροπή τόνισε την ανάγκη εστίασης των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών στην υιοθέτηση κατάλληλων και αποτελεσματικών πρακτικών 

πρόληψης των πυρκαγιών, βάσει χερσαίων λύσεων, στο πλαίσιο της εκπόνησης 

ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των δασών. 

 

2.   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) 

3. 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) 

4. 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) 

Υπό το φως της προώθησης από το αρμόδιο υπουργείο νομοσχεδίου για την 

αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει την πρόληψη πυρκαγιών και 

προς αντιμετώπιση τυχόν αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων υπηρεσιών ή/και 

τμημάτων, η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης των υπό 

αναφορά προτάσεων νόμου. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

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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