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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, 4 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, 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 20ής 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 τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. 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 αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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