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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, 1η Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.157-2022) 

Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης 

νόμου, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης των 

Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμου ώστε να οριστεί ο 

Διευθυντής της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ως εποπτεύουσα αρχή για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου και να επιβληθεί 

υποχρέωση στην εν λόγω εποπτεύουσα αρχή να συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση, την 

οποία να υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
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Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου 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 ολοκλήρωσε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, την κατ’ άρθρον 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 να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου, 

όπως αυτό θα αναθεωρηθεί στη βάση των εισηγήσεων που τέθηκαν ενώπιόν της, σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Η ανάγκη λήψης προστατευτικών μέτρων για τους καταναλωτές από την 

πρόσφατη αύξηση, καθώς και την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των 

δανειστικών επιτοκίων σχετικά με τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ)  

και την αδυναμία των δανειοληπτών να ανταποκριθούν σε αυξημένες δόσεις. 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.226-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία κυβερνητικών 

αρμοδίων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων κατά την οποία ενημερώθηκε, 

μεταξύ άλλων, για τις επιπτώσεις της αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, η οποία 

επιβλήθηκε στο πλαίσιο των πρακτικών που ακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, τις θέσεις των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά 



3 
 

με τη λήψη προστατευτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή του επηρεασμού της 

ευπρεπούς διαβίωσης των πολιτών της Δημοκρατίας και τις εναλλακτικές λύσεις που 

παρέχονται στον δανειολήπτη σε ατομικό επίπεδο κυρίως μέσω της αναδιάρθρωσης 

του χρέους του. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του πιο πάνω θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

4. α.  Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο. 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.513-2021) 

β.   Ενημέρωση για τη δυνατότητα εξαίρεσης των αυτοπαραγωγών από την   

 καταβολή του τέλους κατανάλωσης ΑΠΕ, όπως αυτό ρυθμίζεται στους 

σχετικούς κανονισμούς. 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.572-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων και ασχολήθηκε κυρίως 

με τη δηλωθείσα πρόθεση ορισμένων τοπικών αρχών να επιβάλουν τέλη για την 

αποδοχή των εντύπων εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σπίτια. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των πιο πάνω θεμάτων σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.083-2022). 

Η επιτροπή αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω κανονισμών αποφάσισε την 

προώθησή τους στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών.   

 

6. Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.165-2022). 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 
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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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