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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για 

την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022, στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 9.00 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ 

εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της 

επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 9.05 π.μ. 1.  Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2019) 

Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης 

στρατηγικών αναπτύξεων στη Δημοκρατία.) 

 

 

 

10.30 π.μ. 2.  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.123-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Κατάργηση προσωρινών διατάξεων οι οποίες θα έπρεπε να είχαν 

καταργηθεί κατά την ημερομηνία που θα τίθετο σε ισχύ το Σύνταγμα 

της Δημοκρατίας.) 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 

(ΕΤΕΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 32.  10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

 - Για το Β2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Υπηρεσίας 

Εκλογών του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  3 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, μέχρι 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, πρέπει 

να φέρουν, απαραιτήτως, τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση 

διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή 

τύπου FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

 

 

28 Ιουλίου 2022 

 

ΔΠ/ΜΧ/ΜΜ 
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