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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, 11 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.062-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων 

είναι η ρύθμιση θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων 

Νόμου τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, τα έσοδα των κοινωνικών επιχειρήσεων, τη 

διοίκηση και τους σκοπούς της κοινωνικής επιχείρησης, την υποχρεωτική εκκαθάριση 

ή διαγραφή από το σχετικό μητρώο, τη διαδικασία καταχώρισης ιεραρχικής 

προσφυγής, τις προϋποθέσεις απαλλαγής των κοινωνικών επιχειρήσεων από την 

καταβολή τελών, δικαιωμάτων, φόρων ή άλλης μορφής κρατικών επιβαρύνσεων και τις 

προϋποθέσεις παραχώρησης κρατικών χορηγιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 

ωφελημάτων ή συνδρομής προς τις κοινωνικές επιχειρήσεις. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των κανονισμών σε επόμενη 

συνεδρία της. 



 

2. Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.139-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

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

είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή της δυνατότητας στην Αρχή να προσλαμβάνει 

υπαλλήλους σε οργανικές θέσεις, οι οποίες θα πληρούνται μόνιμα ή προσωρινά με 

σύμβαση, με βασικό στόχο τη δημιουργία και έγκριση μιας οργανωτικής δομής που να 

εξυπηρετεί τους στόχους της Αρχής, καθώς και την απόδοση σαφήνειας στον τρόπο 

χειρισμού θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της, και η παροχή δυνατότητας στο 

Υπουργικό Συμβούλιο να αναστέλλει την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών ετήσιων 

αδειών, σε περιπτώσεις που με νόμο ή διάταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 

επιβάλλεται η προσωρινή αναστολή των καζίνων για λόγους που δεν εμπίπτουν σε 

υπαιτιότητα του διαχειριστή. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

3. 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 και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων 

φορέων, 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 να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της.  



 

4. α. 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) 

 β. 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 συνέχισε τη συζήτηση της υπ’ αριθμόν 4α πρότασης νόμου, παρουσία 

κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, σκοπός της οποίας 

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

άλλων:  

• 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  

• να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του 

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

με διαδικασίες που αφορούν εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στην εν 

λόγω επιτροπή και θα μπορούσε να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, για 

περίοδο τριών (3) ετών, αντί δύο (2) ετώνꞏ  

• να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού να είναι μέλη οποιασδήποτε συντεχνίας ή σωματείου ή οργάνωσηςꞏ  

• να αυξηθεί το ύψος 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  



• 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  

• 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 εκ νέου 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.  

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

όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου 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) 

 Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της αυτεπάγγελτης εξέτασης του πιο πάνω 

θέματος.  

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022) 

 Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε την 

προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.  

 

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 

 

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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