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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, 17 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. 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 συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο της συνολικής 

χρηματικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που παραλείπει να 

παραδώσει ετήσια έκθεσή της στον Έφορο Εταιρειών εντός της προβλεπόμενης 

χρονικής προθεσμίας να μειωθεί από πεντακόσια ευρώ (€500) σε εκατό πενήντα 

(€150).  

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας εισηγήθηκαν στην επιτροπή όπως η προτεινόμενη μείωση του ανώτατου 

ορίου της συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης τεθεί για συγκεκριμένο χρονικό 



διάστημα, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο 

διαβούλευσης μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των ενδιαφερόμενων φορέων. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί της εν λόγω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. 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 συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της εκλογής διαχειριστικής επιτροπής σε 

κάθε βιομηχανική ή βιοτεχνική ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου 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, καθώς και το διοικητικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πιο πάνω υποχρεώσεις. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία 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 σε αυτή. 

Κατά τη συζήτηση, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς εξέφρασαν 

τις θέσεις τους για σκοπούς βελτίωσης των προνοιών της πρότασης νόμου.  

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

 



3. Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) 

(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων, τη συζήτηση των πιο 

πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των περί Ρυθμίσεως της 

Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμών, οι οποίοι εφαρμόζονται 

μέχρι σήμερα από το Υφυπουργείο Τουρισμού, στο οποίο είχε ανατεθεί από το 

Υπουργικό Συμβούλιο η διαχείριση και η λειτουργία της μαρίνας Λάρνακας, και 

ρυθμίζουν τα πληρωτέα τέλη για τη χρήση της μαρίνας και των εγκαταστάσεων που 

βρίσκονται σε αυτή, καθώς και για τα αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις 

που παρέχονται ή διατίθενται εντός αυτής. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Προβλήματα που έχουν προκύψει σε συγκεκριμένες επαγγελματικές 

δραστηριότητες, όπως γυμναστήρια, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής, σχολές 

χορού, κέντρα διασκέδασης, λόγω των ειδικών μέτρων για καταπολέμηση της 

πανδημίας 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 συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των κυβερνητικών αρμοδίων και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία εξέτασε 

εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κέντρα διασκέδασης τα οποία 

προέκυψαν λόγω της παρατεταμένης εφαρμογής των μέτρων παρεμπόδισης της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, προβλήματα τα οποία, παρά τις σχετικές προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν, δεν έχουν επιλυθεί. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος παρουσία του 

Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό να εξευρεθούν λύσεις για οικονομική στήριξη των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων. 



 

5. Οι επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν 

στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) 

(Αρ. Φακ. 23.07.010.001) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των κυβερνητικών αρμοδίων και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία εξέτασε 

τις επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη 

Ρωσία. Συναφώς, κάλεσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το 

Υπουργείο Οικονομικών όπως εξετάσουν και την ενημερώσουν σχετικά με τον αριθμό 

των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και όπως προβούν σε συγκεκριμένες 

εισηγήσεις για άμβλυνση των συνεπειών των εν λόγω κυρώσεων. 

 

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

Καυσίμων Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

7. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

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

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022) 

8. Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 

Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

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

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022) 

9. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 



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

ΕΔΕΚ, Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μιχάλη Γιακουμή εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.022-2022) 

10. Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Ονούφριου Κουλλά και Νίκου Σύκα εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.024-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω σχεδίων νόμου στην ολομέλεια 

του σώματος προς ψήφιση. 

 

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

Καυσίμων Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022) 

12. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022) 

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

Ενέργειας Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022) 

Η επιτροπή, αφού προέβη σε διαβούλευση επί των τροπολογιών που υποβλήθηκαν 

από μέλη της επί των πιο πάνω νομοσχεδίων, αποφάσισε την προώθησή τους στην 

ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 
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Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 
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