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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, 12 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Τρόποι πρακτικής συμμόρφωσης των αρμόδιων αρχών του κράτους σε σχέση 

με τις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 

καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Σταύρου Παπαδούρη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.132-2022) 

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

θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε το ζήτημα της συμμόρφωσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά την προστασία των καταναλωτών από 

καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. Τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή 

στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής τους. 



(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.641-2021) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμόδιων και των εμπλεκόμενων 

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

που απορρέουν από την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στη Γ΄ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Άγιος 

Συλάς), την οποία πραγματοποίησε στις 29 Απριλίου 2022. 

Η επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προώθηση των 

εγερθέντων ζητημάτων, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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 ολοκλήρωσε τη 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 την περίληψη δυνατότητας 

καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. 

Η επιτροπή, αφού προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί του 

πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως το υποβάλει στην ολομέλεια του σώματος 

προς ψήφιση. 

 

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 ολοκλήρωσε τη συζήτηση 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 ο Υπουργός Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας να δύναται 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 πιο υψηλό επίπεδο 

από ό,τι δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες, 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, αφού προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί της 

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

προς ψήφιση. 

 

5. 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 αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου. 

 

6. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.104-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε 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 

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 αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022) 

Η επιτροπή, αφού προχώρησε στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί του 

πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως το υποβάλει στην ολομέλεια της Βουλής 

προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 
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Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  
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 press.parliament@parliament.cy 
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