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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, 28 Μαρτίου 2023, και συζήτησε, με βάση την 

ημερήσια διάταξή της, τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για τους προσφυγικούς οικισμούς και 

τους κυβερνητικούς συνοικισμούς με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

φτώχιας, που να αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σχέδια 

εξοικονόμησης και σχέδια για τις μεταφορές όπως επιδότηση αγοράς 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του κ. Νίκου Κέττηρου) 

(21.2.2023) 

(Αρ. Φακ. 23.04.040.009-2023) 

 

Η επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων,  τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος σε κοινή συνεδρία της με 

την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-

Παθόντων. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για 

τους προσφυγικούς οικισμούς και τους κυβερνητικούς συνοικισμούς, για την 



αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την επιχορήγηση από το κράτος της 

ενεργειακής αναβάθμισής τους.  

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

επόμενη κοινή συνεδρία της με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-

Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, ώστε να τύχει ενημέρωσης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με την προώθηση σχετικών μέτρων. 

 

2. Η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για τις πολύτεκνες οικογένειες με σκοπό 

την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας, που να αφορά την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών, σχέδια εξοικονόμησης και σχέδια για τις μεταφορές, όπως 

επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(21.2.2023) 

(Αρ. Φακ. 23.04.040.008-2023) 

 

Η επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων,  τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

επισημάνθηκε η ανάγκη δημιουργίας ειδικού σχεδίου για τις πολύτεκνες οικογένειες για 

την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας και την επιχορήγησή από το κράτος της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους. 

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

επόμενη συνεδρία της, ώστε να τύχει ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

αναφορικά με την προώθηση σχετικών μέτρων. 

 

3. Η ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για τους καταναλωτές από την 

πρόσφατη αύξηση, καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των 

δανειστικών επιτοκίων σχετικά με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ)  

και την αδυναμία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν σε αυξημένες δόσεις. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 



(11.10.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.226-2022) 

 

Η επιτροπή συνέχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων,  τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

επισημάνθηκε εκ νέου η ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη των δανειοληπτών και 

την αποτροπή ενδεχόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, λόγω της 

συνεχούς αύξησης των δανειστικών επιτοκίων. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

συνεχίσει τη συζήτηση του υπό αναφορά θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023.  

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.064.011-2023) 

 

Η επιτροπή άρχισε, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η ρύθμιση της υποχρέωσης των πελατών προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας ή συμμετεχόντων στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική 

εκπροσώπηση να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους, πριν από τη σύναψη 

σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με νέο προμηθευτή ή συμμετέχοντα στην 

αγορά που δραστηριοποιείται στη σωρευτική εκπροσώπηση. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

συνεχίσει τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. 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) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.197-2022) 



 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης 

νόμου. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@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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