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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τρίτη, 10 Μαΐου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. 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) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.716-2021) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των 

αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων για την εξέλιξη της 

κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό Λιοπετρίου, καθώς και για το 

χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του εν λόγω έργου. 

 

2. 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, 
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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) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η 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. 

Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση της εν λόγω 

πρότασης νόμου. 

 

3. Οι περί Ιδιωτικών Κτηνιατρικών Ιατρείων, Κλινικών και Νοσοκομείων (Εγγραφή, 

Λειτουργία και Έλεγχος) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.005-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κτηνιατρικών ιατρείων, 

κτηνιατρικών κλινικών και νοσοκομείων ζώων.  Στο πλαίσιο της συζήτησης διαφάνηκε 

ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της δημόσιας διαβούλευσης και της 

κατάθεσης των εν λόγω Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Ως εκ τούτου, η 

επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες όπως προβούν εκ νέου σε 

διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εξεταστούν οι διαφωνίες επί των 

προνοιών των Κανονισμών που ηγέρθησαν στο πλαίσιο της συζήτησης.  

 
4. Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Φαρμακούχων Ζωοτροφών Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.074-2022) 
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Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η 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.   

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων εξέφρασαν 

επιφυλάξεις επί των προνοιών του νομοσχεδίου και η επιτροπή αποφάσισε όπως 

επανεξετάσει το εν λόγω νομοσχέδιο εντός δύο εβδομάδων, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος 

χρόνος στην αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία να διαβουλευθεί με τους εν λόγω 

εμπλεκόμενους φορείς.   

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η 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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