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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, 14 Μαρτίου 2023, και συζήτησε, με βάση την 

ημερήσια διάταξή της, τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Η υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(14.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.520-2021) 

 

Η επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα και ειδικότερα, τις υφιστάμενες εκκρεμότητες 

που αφορούν το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τη μεταφορά του 

στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. 

 

2. Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

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

Αμμοχώστου, και Νίκου Σύκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.176-2022) 

 



Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός 

της οποίας είναι η ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών οι 

οποίοι αποτελούν το ασθενέστερο συμβαλλόμενο μέρος τόσο από πλευράς σύναψης 

συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα όσο και από πλευράς άσκησης των εργασιών των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

συνεχίσει τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών 

και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.042-2022) 

 

Η επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός 

της οποίας είναι η διεύρυνση του όρου «καταναλωτής», ώστε στον όρο αυτό να 

περιλαμβάνονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μέτοχοι πολύ μικρών επιχειρήσεων 

και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών τους 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα, με την πρόταση νόμου σκοπείται επίσης η παροχή 

δυνατότητας στους καταναλωτές να διατηρούν λογαριασμό πληρωμών με βασικά 

χαρακτηριστικά σε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα. 

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως 

συνεχίσει τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. 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) 

 



5. 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) 

 

Αναφορικά με τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, οι οποίες τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη 

της επιτροπής για σκοπούς διαβούλευσης επί τροπολογιών σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, δεν υποβλήθηκαν 

οποιεσδήποτε τροπολογίες επί των προνοιών τους. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@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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