
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε΄ 

13η συνεδρίαση 

 

Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής  για την Πέμπτη, 3 
Δεκεμβρίου 2015, στις 4.00 μ.μ., στο οποίο περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για τα υπό συζήτηση σ’ 
αυτήν θέματα 
 
Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2016.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία  

 1.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη 
και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.015-2015). 

 (Ρυθμίσεις ώστε επί προσωρινής βάσεως και ενόσω διαρκεί η 
έκρυθμη κατάσταση, σε περίπτωση που μεταβιβάζεται σε 
πρόσωπο που είναι Ελληνοκύπριος υπήκοος ακίνητο το οποίο 
βρίσκεται στις κατεχόμενες συνεπεία της τουρκικής εισβολής 
περιοχές, το εν λόγω πρόσωπο στο όνομα του οποίου 
εγγράφεται το ακίνητο να απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής τελών εγγραφής τίτλου.) 

Δεν είναι έτοιμο. 2.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.239-2015). 

Δεν είναι έτοιμο. 3.  Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.240-2015). 

Δεν είναι έτοιμο. 4.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης 
της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.241-2015). 

Δεν είναι έτοιμο. 5.  Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.242-2015). 

Δεν είναι έτοιμο. 6.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) 
του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.243-2015).  

 7.  Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου 
Τομέα Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.157-2015). 

 (Αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τη θέσπιση 
κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση πληροφοριών 
που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα με 
νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 
2013/37/ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα.) 

 8.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 
Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.206-2015). 

 (Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €580.000 και διάθεσή τους για την 
υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών για τους 



οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό για το έτος 2015 κατέστη επαρκής.) 

 9.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.217-2015). 

 (Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €20.916.425 και διάθεσή 
τους για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και 
δραστηριοτήτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον 
αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 κατέστη 
ανεπαρκής.) 

 10.  Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και 
Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.213-2015). 

 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/30/ΕΕ για την ασφάλεια των 
υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι κατά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το 
νόμο λαμβάνονται δεόντως υπόψη από την αδειοδοτούσα 
αρχή ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον, 
καλύτερη μεταφορά κάποιων διατάξεων  της Οδηγίας 94/22/ΕΚ 
για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών 
αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων 
και  επικαιροποίηση του βασικού νόμου με τη μετατροπή 
χρηματικών ποσών από λίρες Κύπρου σε ευρώ.) 

 11.  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2010.  
(Αρ. Φακ. 23.01.051.097-2010). 

Αναθεωρημένο κείμενο. (Ρυθμίσεις για τον έλεγχο της οδήγησης υπό την επήρεια 
ναρκωτικών.) 

 12.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.036-2011). 

 (Ρυθμίσεις ώστε να δύναται να επιβάλλονται βαθμοί ποινής, σε 
περίπτωση παράβασης των προνοιών του Μέρους IIA του περί 
Οδικής Ασφάλειας Νόμου, που αφορά στην οδήγηση υπό την 
επήρεια ναρκωτικών.) 

 13.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας 
και Πολιτισμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.145-2015). 

 (Υπολογισμός πίστωσης μονάδων στους  υποψηφίους για 
σκοπούς εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας αθροίζοντας τη 
συνολική τους προϋπηρεσία.) 

 14.  Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.064-2015). 

Αναθεωρημένο κείμενο. (Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία ενός 
μητρώου στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες αναφορικά με όλα τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα και τους συνεταιρισμούς που ασχολούνται, 
επαγγελματικά ή μη, με τη γεωργική δραστηριότητα.)  

 15.  Ο περί Εγγραφής Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
Νόμος του 2009. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Σωτήρη 
Σαμψών, Γεώργιου Τάσου, Μαρίας Κυριακού, Γεώργιου 
Γεωργίου και Κώστα Κωνσταντίνου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.050.034-2009). 

 (Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία μητρώου 
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στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών που 
ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.) 

 16.  Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Γεωργών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Αντρέα Φακοντή 
και Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Νίκου Νικολαΐδη 
εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.055.021-2014). 

Αναθεωρημένο κείμενο. (Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία μητρώου 
στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιρισμών που 
ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας.) 

 17.  Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτή 
εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Αντρέα Φακοντή, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου, Σοφοκλή Φυττή, 
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνεια, και Αντρέα 
Καυκαλιά και Νίκου Νικολαΐδη, βουλευτές εκλογικής 
περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.053.069-2012). 

Σε περίπτωση μη ψήφισης του 
υπ’ αριθμόν 16 θέματος, η εν 
λόγω πρόταση νόμου κρίνεται 
άνευ αντικειμένου και ως εκ 
τούτου θα αποσυρθεί από τους 
εισηγητές της. 

(Ρυθμίσεις ώστε να προστεθεί στις εξουσίες και αρμοδιότητες 
του Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών η άσκηση ορισμένων 
νέων αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων που ενδέχεται 
να προκύψουν ως αποτέλεσμα της ψήφισης του υπ’ αριθμόν 
16 θέματος, που καθορίζει ως φορέα υλοποίησης, υπεύθυνο 
για την κατάρτιση και την τήρηση του μητρώου, τον Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών.) 

 18.  Ο περί της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών 
Προϊόντων στην Εργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.165-2015). 

 (Κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων 
στην Εργασία. Σκοπός της σύμβασης είναι η πρόληψη και 
μείωση των ασθενειών και τραυματισμών στην εργασία που 
οφείλονται σε χημικούς παράγοντες, αλλά και η προστασία 
του ευρύτερου κοινού και του περιβάλλοντος από τους ίδιους 
παράγοντες.) 

 19.  Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, 
και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.181-2015). 

 (Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 
Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης. Η εν λόγω συμφωνία 
ενθαρρύνει, διευκολύνει και εντείνει τη μακροπρόθεσμη 
συνεργασία μεταξύ των μερών στη δορυφορική πλοήγηση υπό 
μη στρατιωτικό έλεγχο στα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS.) 

……... 20.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 



Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 
Κανονισμοί του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.012-2015). 

 21.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.03.052.055-2015). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1.  «Η πανεπιστημιακή ανάπτυξη της χώρας, δημόσια και 
ιδιωτική, τα προβλήματα που υπάρχουν και τρόποι 
αντιμετώπισής τους σε σχέση με τις δυνατότητες και τα 
δεδομένα της χώρας και τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις 
αντοχές του λαού, της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και 
της κοινωνίας». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Ανδρέα 
Θεμιστοκλέους). 

(Αρ. Φακ. 23.05.048.003-2015). 

 2.  «Ο τρόπος χειρισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) - Προβλήματα, προοπτικές 
και προσδοκίες». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση όλων των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων). 
(Αρ. Φακ. 23.05.048.005-2015). 

 3.  «Οι μονομερείς ενέργειες της κυβέρνησης που διχάζουν τον 
κυπριακό λαό». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Άντρου Κυπριανού εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 
Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.05.048.006-2015). 

 4.  «H 21
η 
Διάσκεψη Μερών για την κλιματική αλλαγή (COP21) 

και οι ευθύνες, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που 
προκύπτουν για την Κύπρο από τις κλιματικές αλλαγές». 
(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 
μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών). 
(Αρ. Φακ. 23.05.048.007-2015). 

 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 2 Δεκεμβρίου 2015 

 
 


