
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

28 Ιουνίου 2022 

Αρ. 273/2022                                                                                   

 

  

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 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των 

Καυσίμων Νόμος του 2022. 

 (Αναπομπή). 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

2. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 

 (Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022) 

3. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμος του 2022. 

 (Αναπομπή). 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022) 

Η επιτροπή επανεξέτασε, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, τους πιο πάνω ψηφισθέντες νόμους από τη 
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Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Ιουνίου 2022, τμήματα των οποίων αναπέμφθηκαν 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του Άρθρου 51.1 του Συντάγματος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Όπως είναι γνωστό, σκοπός του πρώτου αναπεμφθέντος 

νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με 

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την 

προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», καθώς και τον 

εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα των καυσίμων. 

Σκοπός του δεύτερου αναπεμφθέντος νόμου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη 

βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (στο εξής «το Ταμείο») και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών 

δεσμευτικών στόχων. Σκοπός του τρίτου αναπεμφθέντος νόμου, με τον οποίο 

αντικαθίσταται ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Νόμος, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές». 

Στο πλαίσιο της εξέτασης της αναπομπής, η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τους 

εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τους λόγους της αναπομπής, αποφάσισε την 

προώθηση των αναπεμφθέντων νόμων στην ολομέλεια του σώματος για λήψη 

σχετικής απόφασης. 

 

4. Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων 

φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία καθιδρύεται νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την 

επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (ΔΕΦΑ), με σκοπό την προμήθεια 
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φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας 

και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

Κατά τη συζήτηση η επιτροπή ενημερώθηκε για τη θετική έκβαση των διαβουλεύσεων 

που διεξήχθησαν μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και εκπροσώπων του 

προσωπικού της ΔΕΦΑ Λτδ αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς τους κατά τη 

μετατροπή της ΔΕΦΑ Λτδ από ιδιωτική εταιρεία σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. 

Η επιτροπή ζήτησε την εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση των 

κανονισμών που αφορούν τα σχεδία υπηρεσίας των εν λόγω υπαλλήλων.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί του πιο πάνω νομοσχεδίου 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 και ολοκλήρωσε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και των 

εμπλεκόμενων φορέων την κατ’ άρθρον  συζήτηση 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 αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

6. 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 και ολοκλήρωσε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και των 

εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, 
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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 σε 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.  

Την επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί το 

αρμόδιο υπουργείο ως προς τον υπολογισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των 

πετρελαιοειδών και κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί τον σκοπό της, και δη την προστασία 

των καταναλωτών, δεδομένου του γεγονότος ότι για τον υπολογισμό της λαμβάνονται 

υπόψιν λογιστικά δεδομένα προηγούμενων ετών που δεν ανταποκρίνονται στη 

σημερινή οικονομική πραγματικότητα.   

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

7. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.104-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, παρουσία των 

κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός του οποίου είναι η 

τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 

Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις 

πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

• «Οδηγία 2019/789/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που 

ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και 
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αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου», και  

• «Οδηγία 2019/790/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 

δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 

και 2001/29/ΕΚ»,  

καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: 

• «Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και 

για ορισμένα δικαιώματα συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα 

των προϊόντων της διάνοιας», και  

• «Συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις Εκτελέσεις 

και τα Φωνογραφήματα (WPPT) που υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 20 Δεκεμβρίου 

του 1996 και Κοινές Δηλώσεις αυτής ΕΕ.». 

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

αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

8. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.114-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, παρουσία των 

κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός της οποίας είναι η 

τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, ώστε, μεταξύ 

άλλων: 

1.  η θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού να είναι πενταετής έως επταετής και να δύναται να ανανεωθεί για 

μία φορά και το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του να καθορίζει κατάλληλο 

σύστημα περιτροπής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας 

του Ανταγωνισμού, ώστε να μη συμπίπτει ο διορισμός τουςꞏ 
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2.  να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού, μετά την αποχώρησή τους από την εν λόγω θέση, να 

απασχολούνται με διαδικασίες που αφορούν εξουσίες και αρμοδιότητες που 

παρέχονται στην εν λόγω επιτροπή και θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

σύγκρουση συμφερόντων, για περίοδο τριών (3) ετών, αντί δύο (2) ετώνꞏ 

3.  να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού να είναι μέλη οποιασδήποτε συντεχνίας ή σωματείου ή 

οργάνωσηςꞏ 

4.  να αυξηθούν τα ύψη των διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν σε 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, σε περίπτωση παράβασης των 

προβλεπόμενων υποχρεώσεων, από δέκα τοις εκατό (10%) σε δώδεκα τοις εκατό 

(12%) και από ένα τοις εκατό (1%) σε τρία τοις εκατό (3%) επί του κύκλου 

εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης της 

επιτροπήςꞏ 

5.  να αυξηθούν τα ύψη των διοικητικών προστίμων και των χρηματικών ποινών που 

δύναται να προβλέπουν οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου 

από ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ 

(€350.000)ꞏ 

6.  να δύναται η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού να καθορίσει στην 

απόφασή της για επιβολή διοικητικού προστίμου ότι, σε περίπτωση που αυτό 

καταβληθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της 

απόφασής της ή εντός άλλης ταχθείσας από την επιτροπή προθεσμίας, το εν 

λόγω διοικητικό πρόστιμο θα μειωθεί κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

Κατά τη συζήτηση την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι πρόνοιες της 

πρότασης νόμου που αφορούν τη θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού και τον καθορισμό συστήματος περιτροπής τους από 

το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δυνατότητα παραχώρησης μείωσης του διοικητικού 

προστίμου από την Επιτροπή κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περίπτωση που αυτό 

καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε 

όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 
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9. Οι επενδύσεις που επιτυγχάνονται μέσα από τις νεοφυείς εταιρείες και πού 

βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με τον πιο πάνω τομέα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.1103-2021) 

(Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην αναθεώρηση της νομοθεσίας που αφορά τους 

τεχνοβλαστούς στα κρατικά πανεπιστήμια και ειδικότερα στο στάδιο επεξεργασίας της.) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία των κυβερνητικών 

αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία ενημερώθηκε για την πορεία 

αναθεώρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τεχνοβλαστούς 

από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι στα τελικά στάδια ετοιμασίας σχετικής 

μελέτης, που περιλαμβάνει τις αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και 

σειρά εισηγήσεων ως προς τη βελτίωσή του.   

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, ζήτησε την 

επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της εν λόγω αναθεώρησης της νομοθεσίας 

και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

10. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.509-2021) 

11. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για 

κάθε συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(1.3.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.074-2022) 
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Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, παρουσία των κυβερνητικών 

αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι. Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησαν οι 

χρεώσεις που επιβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τις οποίες 

επωμίζονται οι περιπτερούχοι για κάθε συναλλαγή που εκτελείται στο περίπτερο κατά 

την οποία ο πολίτης επιθυμεί να πληρώσει με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας 

και η δυσκολία εφαρμογής της υπηρεσίας ανάληψης μετρητών (cashback) στα 

περίπτερα προς εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε 

όπως συνεχίσει τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

12. 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, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω κανονισμών και διαπίστωσε ότι δεν 

υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί των προνοιών τους, αποφάσισε όπως 

υποβάλει τους εν λόγω κανονισμούς στην ολομέλεια της Βουλής προς έγκριση. 

 

13. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.084-2022) 

Η επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί 

της πιο πάνω πρότασης νόμου, αποφάσισε όπως την υποβάλει στην ολομέλεια της 

Βουλής προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 
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Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Φλώρα Φλουρέντζου, 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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