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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, 8 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα
θέματα:

1.

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.208-2022)
Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου,
παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων,
σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2023, ο
οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €90.559.339 και συνολικά έσοδα ύψους
€40.503.611 και αποφάσισε την προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια του
σώματος.

2.

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων
από Πολύτιμα Μέταλλα του 2023 Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ.: 23.01.063.223-2022)

Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε την συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, στην
παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων,
σκοπός του οποίου είναι η κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού
Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα για το έτος 2023, ο οποίος
προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €620.894 και συνολικά έσοδα ύψους €558.951
και αποφάσισε την προώθησή του προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος.

3.

Η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου στο
Πεντάκωμο και οι επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας.
(Αρ. Φακ. 23.04.038.514-2021)
Η επιτροπή συνέχισε την συζήτηση του πιο πάνω θέματος στο πλαίσιο της οποίας
ενημερώθηκε για την πορεία επίλυσης των διαφόρων θεμάτων που προέκυψαν ως
προς την προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας του εν λόγω Τεχνολογικού
Πάρκου. Ακολούθως, αφού κάλεσε τα αρμόδια υπουργεία να προωθήσουν τις
απαραίτητες ενέργειες για την υποβοήθηση της υλοποίησης της εν λόγω επένδυσης
από τους εν δυνάμει επενδυτές, αποφάσισε την επανεξέταση του θέματος σε
μεταγενέστερη συνεδρία της.

4.

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.139-2022)

5.

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.083-2022).
Η επιτροπή αφού τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου και κανονισμών, για τα
οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια
του σώματος προς ψήφιση.
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