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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, 1η Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.015-2022) 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, σε 

σχέση με το οποίο δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες, αποφάσισε την 

παραπομπή του στην ολομέλεια. 

 

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 άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην 

παρουσία κυβερνητικών αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας 

εξέτασε, μεταξύ άλλων, τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου που αφορούν τη 

σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας, τις χρηματοδοτήσεις επενδύσεων και δραστηριοτήτων από 

το εν λόγω Ταμείο, την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης και τη διάλυση 

του Ταμείου, καθώς και τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ 

άλλων, τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ενέργειας για 

θέρμανση ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές 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, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσής τους. 

Σκοπός του πρώτου 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 όσον αφορά την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την 

επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων. Σκοπός του δεύτερου 

νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας 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». 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των νομοσχεδίων σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy  
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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 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
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