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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, 28 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Ενημέρωση για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με την εμπορία 

του χαλλουμιού ως προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) 

και μέτρα στήριξης των παραγωγών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.680-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και μεταξύ άλλων 

ενημερώθηκε από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την πορεία εφαρμογής των 

όρων της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των εμπλεκομένων για την παραγωγή 

χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ.  

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με 

την εξαγωγή χαλουμιού, τους διάφορους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, τις ετήσιες ποσότητες παραγωγής γάλακτος για σκοπούς 

παραγωγής χαλλουμιού και τα μέτρα στήριξης των παραγωγών.  
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Τέλος, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων που 

εκκρεμούν τόσο στην Κύπρο όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με 

την παραγωγή χαλλουμιού ως προϊόντος ΠΟΠ και το εμπορικό και το κοινοτικό σήμα 

του χαλλουμιού. 

 

2.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.060.014-2023). 

3.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.060.015-2023). 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει για επόμενη συνεδρία της τη συζήτηση για τους 

πιο πάνω Κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση της κυπριακής 

νομοθεσίας με την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/905, την Εκτελεστική Οδηγία 

2022/1647 και την Εκτελεστική Οδηγία 2022/1648. 

 

4. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής 

Πληροφόρησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.143-2022) 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει για επόμενη συνεδρία της τη συζήτηση για το 

πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η διαγραφή από την ισχύουσα 

νομοθεσία της διάταξης που προβλέπει τον διορισμό μέλους στην εθνική επιτροπή του 

δικτύου πληροφόρησης από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, 

Υπουργείο Οικονομικών. 

  

5. Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού 

Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.287-2022). 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει για επόμενη συνεδρία της τη συζήτηση για το 

πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εναρμόνιση με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
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2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 

στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-committees@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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