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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 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού για την αύξηση των τελών διαμετακόμισης των 

προϊόντων και οι επιπτώσεις της στο εμπόριο και στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. 

      (Αρ. Φακ. 23.07.010.001) 

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

ενημερώθηκε για τις προσπάθειες που καταβάλλονται, προκειμένου να αποφευχθεί η 

οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών από τις εξαγγελθείσες 

αυξήσεις στα τέλη διαμετακόμισης στο Λιμάνι της Λεμεσού. Η επιτροπή αποφάσισε να 

παρακολουθεί την πορεία του θέματος και να επανέλθει στον κατάλληλο χρόνο.   

 



2.      Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους του Δημοκρατικού 

Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.009-2022) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας  

είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να μειωθεί από πεντακόσια ευρώ 

(€500) σε εκατόν πενήντα ευρώ (€150) το ανώτατο όριο της συνολικής χρηματικής 

επιβάρυνσης που μπορεί να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει ετήσια 

έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας. Στο 

πλαίσιο της συζήτησης, οι εισηγητές του θέματος επισήμαναν την αδυναμία καταβολής των 

επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων από μικρομεσαίες εταιρείες εξαιτίας της 

οικονομικής δυσπραγίας που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-19. Οι εκπρόσωποι της 

εκτελεστικής εξουσίας που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής εξέφρασαν 

επιφυλάξεις όσον αφορά την προτεινόμενη ρύθμιση.  Η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει 

τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των εμπορικών ακολούθων, η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η ενδεχόμενη ανάγκη για 

τοποθέτηση εμπορικών ακολούθων σε άλλες χώρες.  

       (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

     (Αρ. Φακ. 23.04.038.547-2021) 

 Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του θέματος, εστιάζοντας στη δυνατότητα 

αξιοποίησης εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου σε καθήκοντα πέραν της αρχικής 

σύμβασης. Οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής 

για τη δράση των εμπορικών κέντρων που λειτουργούν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, 

καθώς και για το  καθεστώς απασχόλησης των εργοδοτουμένων σε αυτά.  Η Επιτροπή, αφού 

ζήτησε από τους παρευρισκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες την εκπόνηση σχετικής 

μελέτης αναφορικά με την αξιολόγηση της δράσης των εμπορικών ακολούθων καθώς και 



την ετοιμασία ενός πλάνου εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των εμπορικών κέντρων που 

διατηρεί η Δημοκρατία στο εξωτερικό, αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε 

κατάλληλο χρόνο.   

 

4. Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021.  

        (Αρ. Φακ. 23.01.062.195-2021) 

 Η Επιτροπή συζήτησε εκ νέου το πιο πάνω νομοσχέδιο κατόπιν απόφασης της 

ολομέλειας του σώματος για αναβολή της ψήφισής του.  Στο πλαίσιο αυτό, αφού προέβη σε 

επανεξέταση του νομοσχεδίου και διαβούλευση σε σχέση με επιπρόσθετες τροπολογίες που 

υποβλήθηκαν, αποφάσισε να παραπέμψει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια. 

 

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων 

από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.017-2022) 

6.  Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα 

 Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.197-2021) 

7. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 

του 2021. 

(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.196-2021) 

 Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα πιο πάνω σχέδια νόμου, σε σχέση με τα 

οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια.   

 

 

 

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 

4. Γραμματεία Κοιν. Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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