
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

8η συνεδρίαση  

 

 Επεξηγηματικό σημείωμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας 

της Ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, στο οποίο 

περιλαμβάνονται λεπτομέρειες όσον αφορά τα υπό συζήτηση νομοσχέδια/προτάσεις 

νόμου/Κανονισμούς όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά τη συζήτησή τους στις 

αρμόδιες επιτροπές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.178-2021). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου για το έτος 2022.) 

 2.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας 

Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2022 Νόμος 

του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.190-2021). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας 

Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για το έτος 2022.) 

 3.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου 

Ειδήσεων του 2022 Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.203-2021). 
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 (Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού 

Πρακτορείου Ειδήσεων για το έτος 2022.) 

 4.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 7) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των  κ. Στέφανου Στεφάνου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις, Νικόλα Παπαδόπουλου και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 

Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.199-2021). 

 [Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

Νόμου, ώστε η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να υπόκειται 

σε μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) ύψους 9%.] 

 5.  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.189-2021). 

 [Τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού 

Αθλητισμού Νόμου, ώστε η διοικητική πράξη έκδοσης 

δελτίου υγείας που χορηγήθηκε σε στρατεύσιμο ο οποίος 

έχει κληθεί και καταταγεί στην Εθνική Φρουρά από το έτος 

2019 και εντεύθεν να ανακαλείται από την εκδίδουσα αρχή, 

ήτοι από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ, σε περίπτωση 
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που στον εν λόγω στρατεύσιμο χορηγήθηκε, μετά την 

έκδοση του δελτίου υγείας, προσωρινό απολυτήριο είτε 

λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω 

χορηγηθείσας σε αυτόν αναβολής εκπλήρωσης της 

υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, λόγω νοσήματος ή 

πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία.]   

 6.  Ο περί των Προσωρινών Αναστολών Επιχειρήσεων 

της Τουριστικής Βιομηχανίας Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.222-2021). 

 (Θέσπιση νομοθεσίας για τη λήψη έκτακτων μέτρων και την 

εφαρμογή πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του ιού COVID-19 για την τουριστική βιομηχανία 

για την περίοδο από την 31η Οκτωβρίου 2021 μέχρι την 31η 

Μαρτίου 2022.) 

 7.  Οι περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις 

Εργασίες Λιμένων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.062-2021). 

 [Τροποποίηση των περί Επαγγελματικής Ασφάλειας και 

Υγείας στις Εργασίες Λιμένων Κανονισμών, ώστε η δοκιμή, 

εξέταση, επιθεώρηση και πιστοποίηση ανυψωτικών 

συσκευών και στοιχείων αφαιρετού εξοπλισμού χειρισμού 

σε κυπριακά πλοία να γίνεται από εξουσιοδοτημένους 

οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
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Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση 

Οργανισμών) Νόμου του 2011.]   

 8.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.198-2019). 

 (Αύξηση των προβλεπόμενων στον Ποινικό Κώδικα 

ποινών για τα αδικήματα των επιθέσεων, πλην του 

αδικήματος της κοινής επίθεσης, και διεύρυνση του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα 

αδικήματος, ώστε να τιμωρείται επαυξημένα κάθε επίθεση, 

αντίσταση και παρεμπόδιση εναντίον οποιουδήποτε 

δημόσιου λειτουργού κατά την εκτέλεση του καθήκοντός 

του και όχι μόνο εναντίον των οργάνων τήρησης της τάξης, 

όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη διάταξη.) 

 9.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 

έγκριση του τελικού απολογισμού για το έτος 2020 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81.2 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(Αρ. Φακ. 13.06.001). 

 (Έγκριση τελικού απολογισμού των οικονομικών 

συναλλαγών του δημόσιου τομέα για το έτος 2020.)    

Αποσύρονται και  
Επανακατατίθενται 

10.  Οι περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες 

Συλλογικής Δράσης) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.063-2021). 

 11.  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.064-2021). 

 12.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.065-2021) 

 13.  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των 

Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.066-2021). 

 14.  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.067-2021). 

 15.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.068-2021). 

 16.  Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από 

Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021). 

 17.  Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Θέσεις 

Ανώτερου Λειτουργού Τμηματάρχη Εθνικού CSIRT 

και Αναλυτή Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών 

και Κυβερνοασφάλειας CSIRT (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.070.2021). 

 18.  Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης 

Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων από Πλοία και 

Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί του 2021. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.058.071-2021). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι 

επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, 

προέδρου του  Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

και η επιτυχής αντιμετώπιση των αλληλένδετων 

κλιματικών και ψηφιακών προκλήσεων που έχει να 

αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και η 

αποδοτική χρήση των οικονομικών πόρων.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση της Δημοκρατικής 

Παράταξης). 

(16.9.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.003-2021). 

 

 

Λευκωσία, 1η Δεκεμβρίου 2021   

ΛΣΜ/ΣΛ 

 

 

 

 


