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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

συνήλθε σήμερα, Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή 

στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.641-2021) 

Στο πλαίσιο της εξέτασης του πιο πάνω θέματος, την Επιτροπή απασχόλησε 

προηγούμενο αίτημά της προς την εκτελεστική εξουσία για συμπερίληψη κονδυλίων 

για την επέκταση των βιοτεχνικών περιοχών Ξυλοτύμβου, Κιτίου και Δασάκι Άχνας 

στον συμπληρωματικό κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022. Οι εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι, σε περίπτωση υποβολής συμπληρωματικού 

προϋπολογισμού, θα προβούν σε αξιολόγηση των δημοσιονομικών δεδομένων του 

κράτους και των παραγόντων που δυνατόν να τα επηρεάσουν. 



 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.052-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η τροποποίηση του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, με τη διαγραφή του 

Μέρους V αυτού, το οποίο αφορά τις εγγυήσεις που παρέχονται από τον πωλητή 

αναφορικά με τις συμβάσεις πώλησης αγαθών που συνάπτονται με καταναλωτές. Η 

προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω της θέσπισης του περί Ορισμένων 

Πτυχών που Αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμου [Ν.154(Ι)/2021]. 

Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής 

απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των 

Καυσίμων Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, στην 

παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα, 

εξέτασε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση 

των προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των 

μεταφορών, καθώς και για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη 

δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης των προνοιών 

του νομοσχεδίου, το ύψος των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων και τη 

δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας στο πλαίσιο της 

εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα 

των καυσίμων. 



Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  

 

 

Επαφές 

 

1. Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Επιμέλεια 

 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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