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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, 15 Φεβρουαρίου 2022 και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.015-2022) 

       Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, με το 

οποίο επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η άρση των εμποδίων που αφορούν στην παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και αδειοδότησης των 

Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και των ξεναγών, καθώς και η μείωση του διοικητικού 

φόρτου των εν λόγω γραφείων. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της 

τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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

Καυσίμων Νόμος του 2022. 



(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

3. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022) 

4. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, στο πλαίσιο της οποίας 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας παρουσίασε τις 

κυριότερες ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτά. 

 Σκοπός του πρώτου 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. Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη 

βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, για προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των 

αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νέας νομοθεσίας επίσης για την εναρμόνιση 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». 

 Η Επιτροπή κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς όπως αποστείλουν γραπτώς τις 

εισηγήσεις τους και αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση των 

νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί της Εκλογής Διαχειριστικών Επιτροπών σε Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές 

Αναπτύξεις Νόμος του 2022. 



(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.020-2022) 

         Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, στο πλαίσιο της 

οποίας εκφράστηκαν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων φορέων επί των προνοιών της. 

 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής 

διαχειριστικής επιτροπής σε κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη.  Ειδικότερα, 

προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση των ιδιοκτητών των μονάδων κάθε 

βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης για σύγκληση σύσκεψης, με σκοπό την εκλογή 

διαχειριστικής επιτροπής, η υποχρέωση του προέδρου της εκλεγείσας διαχειριστικής 

επιτροπής για εγγραφή της στο μητρώο που θα τηρείται από την αρμόδια τοπική αρχή, οι 

αρμοδιότητες της εν λόγω διαχειριστικής επιτροπής και το διοικητικό πρόστιμο που δύναται 

να επιβληθεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις.  Οι εν λόγω 

ρυθμίσεις προτείνονται για λόγους αποτελεσματικής εκπροσώπησης και καλύτερης 

διαχείρισης των υποθέσεων κάθε βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ανάπτυξης, με σκοπό κυρίως 

την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν. 

 Η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

6. Προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 

δραστηριότητες λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της πανδημίας 

(π.χ. γυμναστήρια, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, σχολές χορού, κέντρα 

διασκέδασης κ.λπ.) και η ανάγκη ειδικής στήριξης για επιβίωσή τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

(14.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.585-2021) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας 

εξέτασε τα προβλήματα των κέντρων διασκέδασης που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των 

παρατεταμένων μέτρων που εφαρμόζονται λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 

και ειδικότερα τα προβλήματα ρευστότητας και βιωσιμότητας που αυτά αντιμετωπίζουν.  Σε 



αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως διαβουλευθούν με τους εκπροσώπους των 

ιδιοκτητών των κέντρων διασκέδασης για τη λήψη στοχευμένων μέτρων για στήριξη του 

συγκεκριμένου τομέα. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@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 

 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy  
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