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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την Τρίτη, 1η Φεβρουαρίου 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. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

 9.00 π.μ. 

 

- Η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας του Τεχνολογικού 

Πάρκου στο Πεντάκωμο και οι επιπτώσεις στον τομέα της 

έρευνας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(14.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.514-2021) 

(Προηγούμενοι Αρ. Φακ. 23.04.033.145-2016, 23.04.028.866-

2011) 

Γ. Νομοθετική Εργασία: 

 9.45 π.μ. 1. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 

Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.017-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

 

 10.05 π.μ. 2. Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 

Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.197-2021) 

Ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης επί αναθεωρημένου 

κειμένου. 

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου 

επισυνάπτεται.) 
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 10.05 π.μ. 3. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.196-2021) 

Ολοκλήρωση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

 10.20 π.μ. 4. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.015-2022) 

Κατ’ άρθρον συζήτηση. 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

Σημειώσεις: 

 

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

 

  Για το B θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του ίδιου 

υπουργείου, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υφυπουργείου 

Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Κοινοτάρχης Πεντακώμου, 

εκπρόσωποι του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, του Κυπριακού Οργανισμού 

Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Κυπριακού Συνδέσμου Συμβούλων 

Επιχειρήσεων, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), 

του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του 

Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Frederick. 

 

[Σύνολο ατόμων: 38. 18 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

  Για το Γ1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 

του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, o Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αναπλ. Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού 

Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα. 

 

[Σύνολο ατόμων: 26.  6 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 
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  Για τα Γ2 και Γ3 θέματα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου 

υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

  Για το Γ4 θέμα, εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA), του Συνδέσμου 

Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου, του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ) και του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Κύπρου (ΣΑΕΚ). 

 

[Σύνολο ατόμων: 28.  8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του 

Συνεδριακού Κέντρου φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους 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). 

 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

για την ασθένεια COVID-19 να κατέχουν, τα ακόλουθα: 

 

 - εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (τις δύο δόσεις εμβολίου 

ή τη μία δόση σε σχέση με μονοδοσικό εμβόλιο καθώς και της σχετικής 

ενισχυτικής δόσης εμβολίου εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα) για την εν λόγω ασθένεια είτε εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης 

από αυτήν, ή 

 

 - σε περίπτωση που δεν κατέχουν το πιο πάνω πιστοποιητικό ολοκληρωμένου 

εμβολιαστικού σχήματος ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την εν λόγω 

ασθένεια, αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ωρών ή εξέταση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών. 

 

 *Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του 

κωδικού QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα 

διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScanCyprus”. 
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Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και 

πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα 

εν λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του  

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID. 

 

 

 

 

 

26 Ιανουαρίου 2022 

 

ΧΑ/ΕΧ 


