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 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 8 

Φεβρουαρίου 2022, για τη συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων: 

 
1. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ.: 23.01.063.003-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στον 

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να εκπονεί σχέδια διαχείρισης 

των θαλάσσιων περιοχών όπου απαγορεύεται η αλιεία και/ή η διέλευση σκαφών. Η 

Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να 

τοποθετηθεί επί των προνοιών αυτού στην επόμενη συνεδρία της. 

2. Η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών, τα προβλήματα που πιθανόν να 

προκύπτουν και η ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων στο Τμήμα Δασών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων) 

(Αρ. Φακ.: 23.04.038.1096-2021) 

Το πιο πάνω θέμα, το οποίο ενεγράφη από την Επιτροπή με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου, αφορά το διαχρονικό πλέον πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τμήματος 

Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και την 

ανάγκη εφοδιασμού του τμήματος με τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι την 

Επιτροπή είχε απασχολήσει το εν λόγω θέμα σε προηγούμενη συνεδρία της, στο πλαίσιο 



της οποίας είχε αποφασισθεί να δοθεί χρόνος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να προβούν 

σε ενίσχυση του τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικό εξοπλισμό, ώστε το τμήμα 

να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τυχόν πυρκαγιές κατά τη θερινή 

περίοδο. 

Ωστόσο, λόγω της απουσίας του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής και 

δεδομένου ότι η Επιτροπή ανέμενε σχετική ενημέρωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο 

ως προς τις πολιτικές αποφάσεις για επίλυση του προβλήματος, η Επιτροπή αποφάσισε να 

αναβάλει τη συζήτηση και να ορίσει εκ νέου, εν ευθέτω χρόνω, συνεδρία προς συνέχιση της 

συζήτησης του θέματος, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. 

3. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

(Αρ. Φακ.: 23.01.062.200-2021) 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή του Άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για 

την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας σχετικά με 

τις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων, αποφάσισε να υποβάλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του 

σώματος, αφού προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών οι οποίες ενδεχομένως 

να υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της Επιτροπής. 

 
 

Επαφές: 

1. Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 
Επιμέλεια: 

 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 

4. Γραμματεία Κοιν. Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
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