
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

7 Μαρτίου 2023 

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συνήλθε σε συνεδρία της 

σήμερα, Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών 

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

 

1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες στον ποταμό Λιοπετρίου κατά 

τη διάρκεια των έργων. 

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

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

Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη και Χρίστου Σενέκη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.716-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και ενημερώθηκε για το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στον ποταμό 

Λιοπετρίου, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του, καθώς και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω ποταμό και τις 

ενέργειες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για εξομάλυνση των εν λόγω 

προβλημάτων. 
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2.  Οι διαδικασίες καθορισμού ενοικίου εκμίσθωσης δασικής και κρατικής γης για 

σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο από 

τις πρόσφατες αυξήσεις των ενοικίων που έχουν επιβληθεί. 

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

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

Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη, Χρίστου Σενέκη, Ηλία Μυριάνθους και Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.760-2021) 

Η επιτροπή στο πλαίσιο της συνέχειας της συζήτησης του πιο πάνω θέματος εξέτασε 

ζητήματα που άπτονται εν γένει της διαδικασίας καθορισμού του ενοικίου εκμίσθωσης 

δασικής και κρατικής γης. Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε αναφορικά με την 

έκδοση νέων αδειών χρήσης κρατικής γης για σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης και 

συζήτησε το ενδεχόμενο μείωσης των εν λόγω ενοικίων εκμίσθωσης, καθώς και 

υιοθέτησης μίας εναρμονισμένης ενιαίας πολιτικής στην επιβολή ενοικίων κρατικής γης.      

 

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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