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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, 21η Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022) 

2. Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022) 

 Η επιτροπή μελέτησε τα πιο πάνω νομοθετήματα χωρίς την παρουσία 

προσκεκλημένων. 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, για να 

εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις του οι οποίες ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία 

τουριστικών κατασκηνώσεων, ώστε να κατατάσσονται σε τάξεις, ήτοι πολυτελείας, Α’ 

τάξης, Β’ τάξης και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών 



καταλυμάτων. Παράλληλα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η ρύθμιση της 

δημιουργίας και λειτουργίας των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping».  

 Σκοπός των κανονισμών είναι η τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών, οι 

οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η 

δημιουργία και λειτουργία των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping». 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην προώθηση των πιο πάνω 

νομοθετημάτων στην ολομέλεια της Βουλής για λήψη τελικής απόφασης. 

 

3. Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση 

Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων 

είναι η ολοκλήρωση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 

για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να 

επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες, και για τη διασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η κατάργηση των υφιστάμενων 

κανονισμών. 

 Κατά τη συζήτηση την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το ύψος του διοικητικού 

προστίμου που δύναται να επιβληθεί, σε περίπτωση εκ προθέσεως ή εξ αμελείας 

ψευδών, ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών δηλώσεων, η υποχρέωση προς 

εχεμύθεια, καθώς και η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων σε υποθετική βάση.  

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές 

Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  



(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου Στεφάνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.037-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η 

τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε 

Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου του 2004, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον 

Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να 

καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν το 

ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην αγορά είναι υψηλότερο 

επίπεδο από ό,τι στις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες και δε δικαιολογείται, καθώς και 

για σκοπούς προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 

ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης 

των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε 

Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.071-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

τροποποίηση του περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης 

σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμου,  ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εξουσιών του Υπουργού 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας με τη συμπερίληψη της δυνατότητας καθορισμού 

ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. 

Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω 

νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της. 

 

 



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@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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