
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

20 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. 352/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική 

Παραγωγή. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, Νίκου Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Βαλεντίνου 

Φακοντή και Ηλία Μυριάνθους) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.766-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων για την 

πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή, 

καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται. Η επιτροπή θα 

παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει, εάν χρειαστεί.  

 

2. Η ανάγκη μετακίνησης της κτηνοτροφικής περιοχής στα Πολεμίδια και η 

αποκατάσταση των κτηνοτρόφων. 
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(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, Νίκου 

Σύκα, Γιαννάκη Γαβριήλ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Βαλεντίνου Φακοντή, Χρίστου 

Ορφανίδη και Χρίστου Σενέκη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.736-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων για 

τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση της υπουργικής απόφασης για μετακίνηση 

των κτηνοτροφικών υποστατικών από την περιοχή Πολεμιδιών. Η επιτροπή θα 

συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Προσχέδιο έκθεσης αναφορικά με το θέμα υπό τον τίτλο «Καταστροφικές 

πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας», το οποίο συζητήθηκε στο 

πλαίσιο των κοινών συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας 

και Φυσικών Πόρων με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.  

(Αρ. Φακ.: 23.07.008.001, 23.07.009.001, 23.07.018.001, 23.04.038.1138-2021) 

Η επιτροπή υιοθέτησε προσχέδιο έκθεσης προς την ολομέλεια του σώματος αναφορικά 

με τα διαμειφθέντα στο πλαίσιο των κοινών συνεδριάσεων των υπό αναφορά 

επιτροπών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2021.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-committees@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 
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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.  
 

http://www.parliament.cy/

