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 Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την Τρίτη, 4 Απριλίου 2023, 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. Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση 

Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.03.060.017-2023) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις 

Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης 

βιομηχανικών αναπτύξεων.) 

(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.) 

 9.35 π.μ. 2. Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοενωσιακή Μεταφορά 

Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.03.060.013-2023) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Υιοθέτηση συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την 

απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές 

προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας 

και την εναρμόνιση/ευθυγράμμιση του πεδίου εφαρμογής και των 

προϋποθέσεων αναφορικά με τις γενικές άδειες μεταφοράς για τις 

ένοπλες δυνάμεις και τις αναθέτουσες αρχές για πιστοποιημένους 

παραλήπτες και για τους σκοπούς της επίδειξης, αξιολόγησης, 

επισκευής, συντήρησης και έκθεσης.) 

(Αντίγραφο κειμένου των κανονισμών επισυνάπτεται.) 

 

 10.00 π.μ. 3. Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού) 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.197-2022) 

Ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας 

επισκέψιμων αγροκτημάτων.) 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου που προέκυψε από την κατ’ 

άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.) 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

Σημειώσεις: 

 

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

 - Για το Β1 θέμα, o Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπός 

του, εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και 

ΚΕΒΕ. 

 

[Σύνολο ατόμων: 27.  8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα, o Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπός 

του, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Τμήματος Τελωνείων του 

Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και 

του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων, του Τμήματος Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας 

Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

του Γενικού Χημείου του Κράτους, του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Κυπριακής 

Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. 

 

[Σύνολο ατόμων: 37.  18 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Πολεοδομίας 

και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της 

Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), του Κυπριακού 

Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), του Πτηνολογικού 
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Συνδέσμου Κύπρου (BirdLife Cyprus) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, 

Νέα Αγροτική Κίνηση, Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός. 

 

[Σύνολο ατόμων: 35.  16 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

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

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε 

βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε 

σε καθορισμένη συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας 

συγκεκριμένο υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή 

άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης 

συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την 

είσοδό σας στη Βουλή. 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

29 Μαρτίου 2023 

ΧΑ/ΕΧ 
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