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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, 24 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

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

(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων 

φορέων, 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 ποσά 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. 

Κατά τη συζήτηση την επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι συμβάσεις μεταξύ του ιδιώτη 

επενδυτή και των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών σχολών ναυσιπλοΐας και 

ακτοπλοϊκών εταιρειών και συγκεκριμένα η αύξηση των τελών ελλιμενισμού και η 

επίπτωσή τους σε αυτές.  



Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος, παρουσία του ιδιώτη 

επενδυτή, σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022.  

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

Αμμοχώστου, και Χρύση Παντελίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.084-2022) 

H επιτροπή άρχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων 

φορέων, τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενώνων.  Ειδικότερα, 

με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και δημιουργίας 

μητρώου για την εγγραφή ξενώνων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού. Επίσης, καθορίζονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και 

προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας αναφορικά με τη λειτουργία ξενώνων. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να ρυθμιστεί το κενό που 

παρατηρείται λόγω της απουσίας νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας ξενώνων και να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω 

πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022) 

4. Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων των 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω 

κανονισμών.  

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε να 



εκσυγχρονισθούν οι διατάξεις του που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία των 

τουριστικών κατασκηνώσεων, ώστε να δύναται να κατατάσσονται σε τάξεις, ήτοι 

πολυτελείας, πρώτης τάξης, δεύτερης τάξης και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με 

άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και να ρυθμιστεί η ανάπτυξη των 

κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping». Σκοπός των κανονισμών είναι η 

τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η ανάπτυξη των 

κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου «Glamping». 

Κατά τη συζήτηση την επιτροπή απασχόλησαν οι προβλεπόμενες στο παράρτημα του 

νομοσχεδίου προδιαγραφές για τις κατασκηνώσεις πολυτελείας τύπου «Glamping» και 

των άλλων κατηγοριών τουριστικών κατασκηνώσεων.   

Η επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης 

τελικής απόφασης επί των πιο πάνω νομοθετημάτων σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. 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 αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου στην ολομέλεια 

του σώματος προς ψήφιση. 

 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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) 

9. 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 αναβολή της διαβούλευσης επί τροπολογιών αναφορικά με 

τις πιο πάνω προτάσεις νόμου και την πραγματοποίησή τους σε επόμενη συνεδρία της. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 
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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.  

http://www.parliament.cy/

