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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, 21 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Η πορεία εφαρμογής του νέου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στην 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 Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή, το νέο 

πλαίσιο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,  

καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Η 

επιτροπή θα παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει σε εύθετο χρόνο. 
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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 προέβη σε συζήτηση επί της αρχής 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. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίας ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανέλυσε τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτησή τους σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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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