H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και
Φυσικών Πόρων για την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022, στις 11.30 π.μ., έχει ως ακολούθως:
Α.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
11.30 π.μ.

Β.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό
Λιοπετρίου κατά τη διάρκεια των έργων.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου,
Κυριάκου Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη,
Βαλεντίνου Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη και Χρίστου Σενέκη)
(5.10.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.716-2021)
Έναρξη της συζήτησης.

Νομοθετική Εργασία:
12.15 μ.μ.

1.

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου, Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Λεμεσού, Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου,
Γιώργου Κάρουλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Ρίτας
Θεοδώρου Σούπερμαν, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας,
Νίκου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου,
Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου και
Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.036-2022).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εξαιρεθούν από τις
καθοριζόμενες σε αυτόν προϋποθέσεις αναφορικά με τη χορήγηση
επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών μερικής
απασχόλησης τα αδειούχα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους
τεσσάρων (4) έως δώδεκα (12) μέτρων τα οποία έχουν εξωλέμβια ή
εσωλέμβια μηχανή και είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο Αλιευτικών
Σκαφών του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.)

12.30 μ.μ.

2.

Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και
Νοσοκομείων (Εγγραφή, Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.)
(Καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών
κτηνιατρικών ιατρείων, κτηνιατρικών κλινικών και νοσοκομείων ζώων.)
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1.00 μ.μ.

3.

Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών
Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
(Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τα κτηνιατρικά
φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2028 σχετικά με την παρασκευή, τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας
90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου.)

Διευθύντρια
Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Σημειώσεις:
1.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι:
-

Για τo Α θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας
και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου
υπουργείου, του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιοπετρίου,
εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας
Αλιείας, ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Καταφυγίου Λιοπετρίου και των αγροτικών
οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και
Ευρωαγροτικός.
[Σύνολο ατόμων: 23. 14 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματέας, 6 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]
Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του ίδιου
υπουργείου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας
Αλιείας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση,
Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός.
[Σύνολο ατόμων: 27. 8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματέας, 6 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]
Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Κτηνιατρικού
Συμβουλίου Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και των αγροτικών
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οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και
Ευρωαγροτικός.
[Σύνολο ατόμων: 30. 11 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματέας, 6 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]
Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας και του
Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, των
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εισαγωγέων και
Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιομηχάνων και
Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών, της
Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Παγκύπριου Οργανισμού
Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, της Ένωσης Αγελαδοτρόφων Κύπρου, της
Παγκύπριας Οργάνωσης Αγελαδοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου
Χοιροτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πτηνοτρόφων, της Παγκύπριας
Οργάνωσης Αιγοπροβατοτρόφων, της Παγκύπριας Εταιρείας Αιγοπροβατοτρόφων,
της Ομάδας Αιγοπροβατοτρόφων Λεμεσού «Ο Ποιμένας», της Ο.Π.Α. Ομάδα
Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων Λτδ, του Μ-Παγκύπριου Οργανισμού
Αιγοπροβατοτρόφων (Μ-Π.Ο.ΑΙ. ΛΤΔ), του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Πάφου, του
Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και των
αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος
και Ευρωαγροτικός.
[Σύνολο ατόμων: 49. 30 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματέας, 6 συνεργάτες
βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)]
2.

Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που
θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο.

3.

Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/οργανισμός/
σύνδεσμος θα εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο.

4.

Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών,
όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου
φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση
διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου
FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας).

5.

Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις
συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
για την ασθένεια COVID-19 να κατέχουν, τα ακόλουθα:
-

εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (τις δύο δόσεις εμβολίου ή
τη μία δόση σε σχέση με μονοδοσικό εμβόλιο καθώς και της σχετικής ενισχυτικής
δόσης εμβολίου εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα) για την
εν λόγω ασθένεια είτε εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από αυτήν, ή
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

-

σε περίπτωση που δεν κατέχουν το πιο πάνω πιστοποιητικό ολοκληρωμένου
εμβολιαστικού σχήματος ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την εν λόγω
ασθένεια, πρέπει να κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ωρών ή
εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών.

*Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του κωδικού
QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα διενεργείται
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScanCyprus”.
Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και
πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα εν
λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

5 Μαΐου 2022
Κλ.Χ/ΦΕ
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