
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 ΙΒ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

1.  Ο περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.051.019-2010). 

Κατάθεση: 24.3.2010 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση της περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου, ώστε όλα τα ποσά των 

διοικητικών προστίμων τα οποία επιβάλλονται 

από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να 

επιστρέφονται στους καταναλωτές προς 

απάμβλυνση των επιπτώσεων ή των ζημιών 

που αυτοί υφίστανται ως αποτέλεσμα της 

παράβασης του νόμου. Οι σκοποί για τους 

οποίους θα διατίθενται τα ποσά αυτά θα 

αποφασίζονται από την ΕΠΑ με αιτιολογημένη 

απόφασή της, αφού προηγηθεί διαβούλευση 

με τον αρμόδιο υπουργό και ακουστούν οι 

εκπρόσωποι των καταναλωτών. 

 

2.  Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και 
Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.149-2015). 

 

 

Κατάθεση: 12.11.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εγγραφής Κομμωτών 

και Κουρέων Νόμου, ώστε πρόσωπα τα οποία 

δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα προς 

εγγραφή στο οικείο μητρώο να δύναται να 

εγγραφούν, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν, 

τόσο στην περίπτωση του κουρέα όσο και 

στην περίπτωση του κομμωτή, πείρα ενός 

χρόνου στην άσκηση του επαγγέλματος. 

 
3.  Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε 
Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την 
Περιοχή Δεκέλειας) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιαννάκη 

Γαβριήλ, Κώστα Κώστα εκ μέρους της 

Κατάθεση: 3.3.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την παροχή από την Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) οικονομικής 

βοήθειας σε κοινότητες που γειτνιάζουν με την 

περιοχή Δεκέλειας.  
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κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.025-2016). 

 
4.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου 

και Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτών του 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του κ. Ηλία 

Μυριάνθους, βουλευτή του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του κ. 

Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου και των κ. 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Σταύρου 

Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.027-2017). 

 

Κατάθεση: 24.2.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε 

να απαλειφθεί η υποχρέωση καταβολής 

ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες 

εταιρείες. 
 

5.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.058-2019). 

 

Κατάθεση: 5.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε να απαγορευθεί η αποξένωση ακίνητης 

ιδιοκτησίας του Συνεργατισμού τόσο στις 

ελεύθερες, όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. 

 
 

6.  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Ονούφριου 

Κουλλά, Κυριάκου Χατζηγιάννη και 

Σάβιας Ορφανίδου, εκ μέρους της 

Κατάθεση: 12.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προώθησης και 

Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Νόμου, ώστε από την 1η 

Ιουλίου 2019 να καταργηθεί η χρέωση του 

τέλους κατανάλωσης που υπολογίζεται ανά 
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κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.062-2019). 

 

κιλοβατώρα κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον γεωργικό τομέα. 

 

7.  Ο περί της Λειτουργίας και του 
Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.158- 2021). 

Κατάθεση 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και του 

Ελέγχου Καζίνου Νόμου, ώστε να απαγορευτεί 

η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση παιγνίων 

καζίνου, καθώς και το κάπνισμα σε όλους τους 

χώρους του. 

8.  Ο περί Ορισμένων Πτυχών των 
Υπηρεσιών της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας και ειδικά του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και 
για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.188-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή 

Θέματα Νόμου με στόχο 

α. την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 

Ιουνίου του 2000 για ορισμένες νομικές 

πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας και κυρίως του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην εσωτερική αγορά, 

β. την εισαγωγή/αντικατάσταση διατάξεων 

που προβλέπουν για την επιβολή 

διοικητικών προστίμων, σε περίπτωση 

παράβασης διατάξεων του βασικού 

νόμου, 

γ. την εισαγωγή πρόνοιας βάσει της 

οποίας το Υπουργικό Συμβούλιο θα εκδίδει 

Κανονισμούς και 

δ. τη διόρθωση τεχνικών λαθών που 

εντοπίστηκαν στον βασικό νόμο. 

 

9.  Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Κατάθεση 4.11.2021 
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Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, Σταύρου Παπαδούρη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.193-2021). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Γενικής Ασφάλειας 

των Προϊόντων Νόμου, ώστε ο παραγωγός να 

υποχρεούται να παρέχει στον καταναλωτή 

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα του 

επιτρέψουν να αξιολογήσει τους εγγενείς 

κινδύνους ενός προϊόντος, ακόμα και σε 

περίπτωση που ο κίνδυνος είναι άμεσα 

αντιληπτός χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση. 
 

10.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.195-2021). 

 

Κατάθεση 4.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, για 

τη δικαστική νομιμοποίηση των 

παραληπτών/διαχειριστών που διορίζουν οι 

τράπεζες, δυνάμει ομολόγου κυμαινόμενης 

επιβάρυνσης. 

11.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.208-2021). 

Κατάθεση 25.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

(1) Η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου να απαιτεί από 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου και από 

οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο να της παρέχουν τα 

στοιχεία, τις πληροφορίες ή/και 

στατιστικές αναλύσεις που βρίσκονται 

στην κατοχή τους. 

(2) Η υποχρέωση παροχής των εν λόγω 

στοιχείων, πληροφοριών ή/και 

στατιστικών αναλύσεων από τους πιο 

πάνω οργανισμούς και πρόσωπα. 
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(3) Η δυνατότητα της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου να γνωστοποιεί τα εν λόγω 

στοιχεία, πληροφορίες ή/και στατιστικές 

αναλύσεις σε οποιαδήποτε δημόσια 

αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, 

για σκοπούς καθορισμού και 

ανάπτυξης του στρατηγικού 

σχεδιασμού της εν λόγω δημόσιας 

αρχής. 

(4) Η δυνατότητα επιβολής ποινών σε 

περίπτωση καταδίκης των πιο πάνω 

οργανισμών ή προσώπων για την 

παράβαση της προβλεπόμενης 

υποχρέωσης. 

12.  Ο περί Διαχείρισης Χώρων 
Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.213-2021). 

Κατάθεση 9.12 .2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων 

Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, 

ώστε, προτού το Υπουργικό Συμβούλιο 

εκδώσει διάταγμα για κήρυξη οποιουδήποτε 

εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρου 

ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή να 

διαβουλεύεται με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις και να 

ενημερώνει επί του θέματος την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

 
13.  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 της 

Κατάθεση 27.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε 

να μειωθεί, από πεντακόσια ευρώ (€500) σε 

εκατόν πενήντα (€150), το ανώτατο όριο της 

συνολικής χρηματικής επιβάρυνσης που 

δύναται να επιβληθεί σε εταιρεία που 

παραλείπει να παραδώσει ετήσια έκθεσή της 
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κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.009-2022). 

 

στον Έφορο Εταιρειών εντός της 

προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας. 

14.  Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων 
Αειφορίας και Μείωσης των 
Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπισή νέας 

νομοθεσίας για  μερική 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 (αναδιατύπωση)»,  καθώς 

και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης 

νομοθεσίας που ρυθμίζει την ποιότητα των 

καυσίμων. 

 
15.  Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 

Σκοπός του 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 την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και της εξοικονόμησης 

ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των 

αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. 
 

16.  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νέας νομοθεσίας για τη μερική   

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 

πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
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Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της 

χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

(αναδιατύπωση)» και την αντικατάσταση 

της υφιστάμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα 

με το προτεινόμενο νομοσχέδιο 

θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την 

προώθηση της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των 

εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
 

17.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη 

Γιακουμή, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.018-2022). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, 

ώστε οι εταιρείες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 

στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και 

των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ 

(€30.000) ετησίως, να εξαιρούνται από: 

1.      Την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας 

έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο 

Εταιρειών, και 

2.   Την υποχρέωση καταβολής του 

ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα 

ευρώ (€350). 
18.  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 

Κατάθεση 10.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε 

να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης 

(ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων 

εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του 

κύκλου εργασιών και το σύνολο του 

ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τις 

επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το 
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μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.019-2022). 

 

ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), 

αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής 

διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία 

υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. 
 

19.  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). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου 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 σύγκλιση σύσκεψης με σκοπό την εκλογή 

διαχειριστικής επιτροπής, η υποχρέωση του 

προέδρου της εκλεγείσας διαχειριστικής 

επιτροπής για την 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. 

 
20.  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). 

Κατάθεση 10.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και 

Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών 

Επωνυμιών Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η 

διαδικασία βεβαίωσης (ελέγχου) των 

οικονομικών καταστάσεων εταιρειών, των 

οποίων το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών 

και το σύνολο του ισολογισμού τους δεν 

υπερβαίνουν τις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(€700.000) και το ένα εκατομμύριο ευρώ 

(€1.000.000), αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.021-2022). 

 
εναλλακτικής διαδικασίας βεβαίωσης, η οποία 

διεξάγεται υποχρεωτικά από νόμιμο ελεγκτή ή 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. 
 

21.  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). 

 

Κατάθεση 10.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να 

απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης 

(ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων 

εταιρειών, των οποίων το καθαρό ύψος του 

κύκλου εργασιών και το σύνολο του 

ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τις 

επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€700.000) και το 

ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000), 

αντίστοιχα, μέσω εφαρμογής εναλλακτικής 

διαδικασίας διαβεβαίωσης, η οποία 

υποχρεωτικά διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο. 
 

22.  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). 

Κατάθεση 24.2.2022 
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, 

όπως με άλλες κατηγορίες τουριστικών 

καταλυμάτων, καθώς και να ρυθμιστεί η 

ανάπτυξη των κατασκηνώσεων πολυτελείας 

τύπου «Glamping». 

23.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου 

Κατάθεση 24.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε 
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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). 

να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης 

(ελέγχου) των οικονομικών καταστάσεων 

εταιρειών των οποίων το καθαρό ύψος του 

κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις 

διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) μέσω 

εφαρμογής εναλλακτικής διαδικασίας 

διαβεβαίωσης, η οποία υποχρεωτικά 

διεξάγεται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο 

ελεγκτικό γραφείο. 
24.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.035-2022). 

Κατάθεση 17.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της 

Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 

Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, ώστε, 

μεταξύ άλλων, να καθορισθεί ότι για την 

εγγραφή αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος 

στο Μητρώο του Υφυπουργείου Τουρισμού, με 

την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται, 

εκτός από το καθορισμένο τέλος, πρόσφατος 

λογαριασμός του παρόχου ηλεκτρικής 

ενέργειας στο υποστατικό. 

Στην εν λόγω αίτηση/υπεύθυνη δήλωση 

περιλαμβάνεται βεβαίωση ότι τηρούνται, 

πέραν των υφιστάμενων ρυθμίσεων, οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1.  Ύπαρξη τίτλου ιδιοκτησίας ή άδειας 

οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας για 

οικιστική χρήση η οποία συνάδει με την 

κατηγορία του καταλύματος που 

δηλώνεται και πληροί τους όρους της 

αντίστοιχης εγκεκριμένης άδειας 

οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας 

δυνάμει της οποίας έχει ανεγερθεί.  

2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, το 

νομικό πρόσωπο να είναι νόμιμα 

εγγεγραμμένο στο μητρώο του 

Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 



11 
 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας.  

3. Σε περίπτωση δικαιούχου χρήστη, 

αυτός να είναι εξουσιοδοτημένος από 

τον ιδιοκτήτη του καταλύματος.  

4. Σε περίπτωση που το κατάλυμα δεν 

είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό 

δίκτυο και η ηλεκτροδότηση 

εξασφαλίζεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, να 

υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από το 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής 

Υπηρεσίας για την ασφαλή λειτουργία 

της εγκατάστασης. 

 
25.  Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης 

Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.066-2022). 

Κατάθεση 24.3.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία συστήνεται νομικό 

πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία 

«Δημόσια Επιχείρηση  Φυσικού Αερίου», με 

σκοπό τη προμήθεια φυσικού αερίου στη 

Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του 

εντός της Δημοκρατίας, καθώς και την 

ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των 

αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της. 
26.  Ο περί Προστασίας του 

Καταναλωτή (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.070-2022). 

Κατάθεση 31.3.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμου, 

με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης   με τίτλο «(ΕΕ) 2019/2161 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 

2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
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την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό 

των κανόνων της Ένωσης για την προστασία 

των καταναλωτών» (γνωστή και ως «Νέα 

Συμφωνία για τους Καταναλωτές»). 

 

27.  Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός 
Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε 
Ειδικές Περιπτώσεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Στέφανου 

Στεφάνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.037-2022). 

Κατάθεση 31.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών 

(Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε 

Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου του 2004, ώστε 

να παρασχεθεί η δυνατότητα στον  Υπουργό 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να 

εκδίδει διάταγμα με το οποίο να καθορίζει 

ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από 

τα πετρελαιοειδή, όταν το ύψος των τιμών στις 

οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην 

αγορά είναι υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στις 

διεθνείς και εγχώριες συνθήκες και δεν 

δικαιολογείται, καθώς και για σκοπούς 

προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας 

υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ιδιαίτερα δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν 

συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά 

καταναλωτικά προϊόντα. 

 
28.  Ο περί της Συγκρισιμότητας των 

Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού 
Πληρωμών και της Πρόσβασης σε 
Λογαριασμούς Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Κώστα Κώστα, 

Γιαννάκη Γαβριήλ και Ανδρέα 

Πασιουρτίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.042-2022). 

Κατάθεση 7.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Συγκρισιμότητας 

των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού 

Πληρωμών και της Πρόσβασης σε 

Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου, ώστε να 

επέλθουν τα ακόλουθα: 

(α) Να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου 

«καταναλωτής», ώστε να περιλαμβάνει και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετόχους πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αυτοτελώς 

εργαζομένους στο πλαίσιο άσκησης των 
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επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. 

(β) Να δύναται οι καταναλωτές να διατηρούν 

λογαριασμό πληρωμών με βασικά 

χαρακτηριστικά σε περισσότερα από ένα 

πιστωτικά ιδρύματα χωρίς αυτά να έχουν τη 

δυνατότητα απόρριψης της σχετικής αίτησης 

καταναλωτή για άνοιγμα λογαριασμού 

πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. 

 
29.  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). 

Κατάθεση 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου 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. 
30.  Ο περί της Σήμανσης της 

Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων 
Παραμέτρων των Ελαστικών 
Επισώτρων Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.085-2022). 

Κατάθεση 12.5.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή 

ορισμένων διατάξεων της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 

σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών 

επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση 

καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 

και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1222/2009». 

31.  Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.086-2022). 

Κατάθεση 12.5.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι: 

1. η θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τον 
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έλεγχο της αγοράς και τις βασικές ή 

ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούν καθορισμένες κατηγορίες 

προϊόντων, οι οποίες μεταφέρονται με 

δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του 

νομοσχεδίου,  

2. η εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 

2019, για την εποπτεία της αγοράς και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και 

των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 

(ΕΕ) αριθ. 305/2011» και  

3. η εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 

2019, σχετικά με την αμοιβαία 

αναγνώριση των εμπορευμάτων που 

κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου 

κράτους μέλους και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008». 
 
 
ΧΑ/ΣΒ/ΣΛ  12.5.2022 
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