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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023, και συζήτησε, με βάση την 

ημερήσια διάταξή της, τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(14.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.513-2021) 

 

Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα, τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικού 

Διατάγματος Εξαίρεσης, όσον αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

σε οικοδομές. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της, ώστε να ενημερωθεί για τις ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου 

αναφορικά με την απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας και την επίλυση των επιμέρους 

ζητημάτων που προκύπτουν. 

 



 

2. Η λειτουργία των μαρίνων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τον 

τουρισμό, οι τελευταίες αυξήσεις των τελών και οι επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι μαρίνες. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(14.3.2023) 

(Αρ. Φακ. 23.04.040.020-2023) 

 

Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ελλιμενισμένων σκαφών στη Μαρίνα Λάρνακας και στην 

ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τις μαρίνες. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της, ώστε να ενημερωθεί για τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών 

αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα. 

 

3. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην περιοχή Μαραθάσας τα οποία 

εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών 

Κοινοτήτων Τροόδους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Σάβιας Ορφανίδου) 

(11.10.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.228-2022) 

 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πορεία υλοποίησης των 

έργων στην περιοχή Μαραθάσας τα οποία εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την 

Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και παράλληλα, άκουσε τα σχετικά 

αιτήματα των επηρεαζόμενων τοπικών αρχών.  

Η επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας υλοποίησης των πιο πάνω έργων 

και αποφάσισε τη συνέχιση του υπό αναφορά θέματος σε εύθετο χρόνο. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 
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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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