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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, 18 Οκτωβρίου 2022, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στη λειτουργία της χονδρικής αγοράς 

από την απόφαση του δήμου Λευκωσίας να εκκενώσει τα κτίρια λόγω 

επικινδυνότητας και η ανάγκη για άμεση εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, 

προκειμένου η χονδρική αγορά να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. 

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

Πασιουρτίδη και Βαλεντίνου Φακοντή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.218-2022) 

Η επιτροπή, στο πλαίσιο της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, ενημερώθηκε από 

εκπροσώπους του δήμου Λευκωσίας για τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση 

για εγκατάλειψη της χρήσης των κτιρίων της χονδρικής αγοράς, καθώς και για τις 

ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί ή προτίθενται να προβούν, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της χονδρικής αγοράς. Επιπροσθέτως, οι 

εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων αναφέρθηκαν στα προβλήματα που έχουν 
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προκληθεί από την εν λόγω απόφαση, καθώς και στην ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών 

λύσεων.    

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.161-2022) 

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

η θέσπιση νέας νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και η 

κατάργηση της ομότιτλης ισχύουσας νομοθεσίας.  

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών 

και των εμπλεκόμενων φορέων επί του νομοσχεδίου και αποφάσισε όπως προχωρήσει 

με την κατ’ άρθρον συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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