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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, 24 Μαΐου 2022, και συζήτησε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, τα ακόλουθα θέματα:  

 

1. Ενημέρωση για την εισαγωγή, τη χρήση και την εμπορία γαλακτόσκονης. 

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

Πασιουρτίδη, Βαλεντίνου Φακοντή, Χρίστου Ορφανίδη, Χρίστου Σενέκη και 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.683-2021) 

Στο πλαίσιο της έναρξης της συζήτησης του πιο πάνω θέματος, η επιτροπή 

ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των 

εμπλεκόμενων φορέων για τα ζητήματα που άπτονται της εισαγωγής, της χρήσης και 

της εμπορίας γαλακτόσκονης. 

 

2. α. Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 

Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών 

Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή 

Βατί) Κανονισμοί του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.059.031-2022) 
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 β. Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του 

Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων 

στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.059.032-2022) 

  Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων 

είναι η ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης και ο καθορισμός τελών απόρριψης κάθε 

κατηγορίας λυμάτων που θα τυγχάνουν διαχείρισης από τους σταθμούς στις 

περιοχές “Βατίˮ και “Βαθειά Γωνιάˮ. 

  Η επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις και τις ανησυχίες των εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, ζήτησε από την εκπρόσωπο του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων να προβεί εκ νέου σε διαβούλευση μαζί τους, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η συνέχιση της συζήτησης επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών 

εντός των επόμενων τριών εβδομάδων.   

 

3. Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.041-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι 

η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των σπόρων προς σπορά και στον 

καθορισμό των απαιτήσεων για την παραγωγή σπόρων υβριδικών ποικιλιών των ειδών 

“σκληρό σιτάριˮ, “μαλακό σιτάριˮ και “όλυραˮ και αποφάσισε όπως συνεχίσει με την κατ’ 

άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  

Email: parliamentary-commitees@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 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
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 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.  
 

http://www.parliament.cy/

