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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, 20 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων της Νομικής 

Υπηρεσίας, την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, ώστε να 

εναρμονισθεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και 

των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των 

κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών» (γνωστή και ως «Νέα 

Συμφωνία για τους Καταναλωτές»).  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της.  



  

 

2. Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των 

Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.085-2022)  

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 

της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη 

σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες 

παραμέτρους, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009».  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση του 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις βασικές ή 

ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων και 

την εφαρμογή των διατάξεων των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ης Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και την τροποποίηση της Οδηγίας 

2004/42/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και ΕΕ αριθ. 305/2011» και 

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που 

κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008».  



Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση του 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 

Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.127-2022) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου 

είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εκθέσεις του Υφυπουργείου 

Τουρισμού να κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ηλεκτρονική μορφή και 

η ετήσια έκθεσή του να ετοιμάζεται και να αναρτάται στην επίσημή του ιστοσελίδα το 

αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η 

εν λόγω έκθεση.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

5. Η υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.520-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση επί του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της 

οποίας ενημερώθηκε αναφορικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σύνταξη και 

κατάθεση κανονισμών για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση και στελέχωση του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς και με άλλα προβλήματα που προκύπτουν 

στην πορεία του ανοίγματος της αγοράς ενέργειας.  

Η επιτροπή ζήτησε όπως επισπευσθούν οι διαδικασίες κατάθεσης των πιο πάνω 

αναφερόμενων κανονισμών, καθώς και όπως διεξαχθεί η απαραίτητη διαβούλευση για 



την επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων και αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης του θέματος 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 
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