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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, 31η Μαΐου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Οι μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, 

τα προβλήματα που δημιουργούνται και η ανάγκη στήριξης του τομέα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα 

Πασιουρτίδη και Βαλεντίνου Φακοντή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.061-2022) 

Στο πλαίσιο της συνέχισης της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, η επιτροπή 

ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των 

εμπλεκόμενων φορέων για τις μεγάλες αυξήσεις του κόστους παραγωγής που 

παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα, καθώς και για την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης 

τρόπων στήριξης των γεωργοκτηνοτρόφων από το κράτος.  Ειδικότερα, η επιτροπή 

ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για τα 

σχέδια οικονομικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα.  

 

2. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.041-2022) 
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Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω 

κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον 

τομέα των σπόρων προς σπορά και στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι και 

όλυρα. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό αναφορά 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Ο περί Αναπαραγωγής των Ζώων Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.073-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η  εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 

σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για την αναπαραγωγή, το 

εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών 

χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 

90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα 

της αναπαραγωγής ζώων («κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»), του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 σχετικά με τους   ζωοτεχνικούς   και 

γενεαλογικούς  όρους για την αναπαραγωγή, το εμπόριο και την είσοδο στην Ένωση 

καθαρόαιμων ζώων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του 

αναπαραγωγικού υλικού τους και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

652/2014, καθώς και των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ και 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και 

για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αναπαραγωγής ζώων 

(«κανονισμός για την αναπαραγωγή ζώων»)». 

Στο πλαίσιο της συζήτησης η επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρ’ όλο που το υπό εξέταση 

νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως νομοθετικό πακέτο που 

περιλαμβάνει δύο κανονισμούς, στη Βουλή κατατέθηκε μόνο το νομοσχέδιο.  Ως εκ 

τούτου, η επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την περαιτέρω εξέταση του υπό αναφορά 

νομοσχεδίου, έως ότου κατατεθούν σε αυτήν οι σχετικοί κανονισμοί.   
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4. 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) 

Η επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει την τοποθέτηση επί των προνοιών της υπό 

αναφορά πρότασης νόμου με σκοπό την περαιτέρω εξέταση ορισμένων ζητημάτων. 

 

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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