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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, 6 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. 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) 

Η επιτροπή ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των αρμόδιων κυβερνητικών 

φορέων για την πορεία αναθεώρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που 

διέπει τους τεχνοβλαστούς από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος ολοκλήρωσε 

και απέστειλε σε τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα Υπουργεία Εμπορίου, 

Ενέργειας και Βιομηχανίας, Οικονομικών και Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

μελέτη που περιλαμβάνει τις αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και 

σειρά εισηγήσεων ως προς τη βελτίωσή του. Η επιτροπή, αφού ζήτησε την επίσπευση 

των διαδικασιών ολοκλήρωσης της εν λόγω αναθεώρησης της νομοθεσίας και την 

κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη 

συζήτηση του πιο πάνω θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 



 

2. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

 Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, 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 μελέτησε το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, παρουσία 

εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας, και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.
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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 
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www.parliament.cy.  
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