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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, 29 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Η απαγόρευση πώλησης κηροζίνης μέσω χρηματοδέκτη από τα πρατήρια 

καυσίμων κατά τις ώρες που είναι κλειστά. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη Γιακουμή) 

(22.11.2022) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.252-2022) 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος η επιτροπή 

ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τους λόγους για τους οποίους 

απαγορεύεται η πώληση κηροζίνης μέσω χρηματοδέκτη από τα πρατήρια καυσίμων 

εκτός των ωρών εργασίας τους. Την επιτροπή απασχόλησαν τα προβλήματα που η 

απαγόρευση αυτή δημιουργεί στους πολίτες και ιδιαίτερα σε αυτούς που ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και οι διαμένοντες σε 

προσφυγικούς οικισμούς οι οποίοι, λόγω παλαιότητας κτιρίων, αναγκάζονται να 

θερμαίνονται με σόμπες κηροζίνης.  

Η επιτροπή, αφού ζήτησε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να την ενημερώσουν 

γραπτώς για την ανταπόκρισή τους στην εισήγησή της για πώληση της κηροζίνης μέσω 
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χρηματοδεκτών σε πιλοτική φάση κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο και την 

επαναξιολόγηση της εφαρμογής της, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του 

θέματος σε επόμενη συνεδρία της.   

 

2. (α) Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.184-2022) 

 (β) Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.185-2022) 

(γ) Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.186-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε και ολοκλήρωσε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων, τη 

συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 περί πλαισίου για την 

προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την 

έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για 

την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132». 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθησή των νομοσχεδίων στην ολομέλεια της Βουλής.  

 

3.  (α) Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.248-2022) 

 (β) Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.03.059.099-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου παρουσία 

κυβερνητικών αρμοδίων.  Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της 

Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

Νόμου, για να εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις του οι οποίες ρυθμίζουν τη δημιουργία και 
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τη λειτουργία τουριστικών κατασκηνώσεων και η ρύθμιση της δημιουργίας και 

λειτουργίας των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping». Σκοπός των 

κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19 του περί της Ρύθμισης της 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου,  είναι η 

τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η δημιουργία και 

λειτουργία των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping».  

  

4.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων Νόμος του 

2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.197-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, την 

κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας επισκέψιμων 

αγροκτημάτων και η διασφάλιση της ποιότητας της εμπειρίας των επισκεπτών και των 

παρεχόμενων σε αυτά υπηρεσιών. 

   

5.  Οι περί Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας 

Προσωπικού) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.101-2022) 

6.  Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.157-2022) 

 H επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω σχεδίων νόμου, για τα οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση.  

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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