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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, 21 Φεβρουαρίου 2023, και συζήτησε τα ακόλουθα 

θέματα: 

 

1. Επιστολή Υφυπουργού Τουρισμού, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2022, 

αναφορικά με τον διορισμό μελών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 

Καζίνου Κύπρου με βάση τις διατάξεις του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου 

Καζίνου Νόμου. 

 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος αναφορικά με τον διορισμό 

μελών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου. 

 

2. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.215-2022) 

 



3. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.035-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, 

τη συζήτηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου. 

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η παράταση της μεταβατικής περιόδου για 

εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο Μητρώο 

Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων, για ακόμη ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 7η 

Φεβρουαρίου 2024. 

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του περί 

της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

Νόμου αναφορικά με την εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος στο Μητρώο 

Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων. 

Η επιτροπή, αφού προχώρησε στην κατ’ άρθρον συζήτηση των εν λόγω προτάσεων 

νόμου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

τοποθετηθεί επί των προνοιών της σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@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.  

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

