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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, 12 Απριλίου 2022 και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022) 

Η επιτροπή στην παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία καθιδρύεται νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» για την 

προμήθεια φυσικού αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της 

Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων 

υποδομών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εν λόγω οντότητας. 

 Κατά τη συζήτηση, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πρόνοιες του νομοσχεδίου 

που αφορούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΦΑ, τον διορισμό και την 



ευθύνη του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

της ΔΕΦΑ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως και τη διασφάλιση της 

τήρησης της αρχής της αναλογικότητας των επιβλητέων ποινών, σε περίπτωση 

παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού 

απορρήτου. 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

2. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022) 

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

Ενέργειας Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην παρουσία των 

κυβερνητικών αρμοδίων και των εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας 

μελέτησε τα θέματα που παρέμειναν σε εκκρεμότητα από προηγούμενη συνεδρία της.  

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση 

της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας (εφεξής «το Ταμείο») και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του, ειδικά 

όσον αφορά την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.  

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας 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».  

Όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως πρόνοιες που 

αφορούν τη χρηματοδότηση του Ταμείου.  Περαιτέρω, η επιτροπή εξέτασε τεθείσα 

εισήγηση, σύμφωνα με την οποία ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη 

δημοπράτηση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων τα οποία παραχωρούνται στη 

Δημοκρατία να κατατίθεται στο Ταμείο, όπως και εισήγηση για διαχωρισμό των εσόδων 

που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρισμού, με 



σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

μόνο με τον ηλεκτρισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας και των εσόδων που 

προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης καυσίμων, με σκοπό 

τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο 

με τις μεταφορές. 

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως πρόνοιες 

που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), την 

παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ΑΠΕ και τη διαδικασία μεταποίησης 

της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα 

και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής 

προέλευσης. 

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

απόφασης επί των πιο πάνω νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

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

Καυσίμων Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022) 

6. 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 αποφάσισε όπως αναβάλει τη συζήτηση και μελέτη των πιο πάνω σχεδίων 

νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού1 

Ε-mail:  parliamentary-committees@parliament.cy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαφές 

 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

E-mail:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 
 
 

Επιμέλεια 
 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων 

 
 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: press.parliament@parliament.cy  

 
1  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, 
μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίασή του 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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