
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

15η συνεδρίαση 

 

 Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη 

για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.  

 Αναφορές του Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη 

στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

 Αναφορές του Προέδρου της Βουλής σε θέματα που θα απασχολήσουν την 

Βουλή προσεχώς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 1.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2018. 

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη και Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.019-2018). 

  (Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, 

ώστε η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημόσιου 

συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών 

επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται υπό 

όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με 

κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 2.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. 
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(Αρ. Φακ. 23.01.059.206-2018). 

  [Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να 

εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, καθώς και 

να μεταφερθούν στην εθνική έννομη τάξη οι πρόνοιες 

της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 για την 

τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 

ψηφοφορία.] 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 3.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.066-2018). 

  [Τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων.] 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 4.  Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.017-2018). 

  [Τροποποίηση των περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση 

με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή 
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ασφαλιστικών προϊόντων.] 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 5.  Οι περί Σχολής Κωφών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.012-2018). 

  [Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του σχεδίου 

υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Σχολής Κωφών, η 

οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού και 

προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α12(ii).] 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 6.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 

2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.061-2018). 

  (Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την 

αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων 

και των τουριστικών καταλυμάτων.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 7.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 

Κανονισμοί του 2018. 

(Α (Αρ. Φακ. 23.03.055.013-2018).   

  (Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την 

αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων 

και των τουριστικών καταλυμάτων.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 8.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, 

Καταβολής και Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 

2019. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.055.089-2018). 

  (Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους να καθορίζεται 

η διαδικασία είσπραξης, καταβολής και παρακράτησης 

των εισφορών για σκοπούς του Γενικού Συστήματος 

Υγείας.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 9.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη 

Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.090-2018). 

  (Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους καθορίζεται η 

συμπληρωμή, η μέγιστη συμπληρωμή, η συνεισφορά Ι 

και η συνεισφορά ΙΙ που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι 

του Γενικού Συστήματος Υγείας κατά τη λήψη 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του Γενικού 

Συστήματος Υγείας.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 10.  Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.020-2018). 

  (Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής 

υγείας.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 11.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.216-2018). 

  (Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε τα τέλη που 

καταβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για την 

έκδοση, την τροποποίηση ή την ανανέωση στους 
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υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 

εργασίας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της 

Δημοκρατίας περιοχές να καθορίζονται με διάταγμα 

του Υπουργού Εσωτερικών αντί με βάση τις διατάξεις 

σχετικού παραρτήματος της εν λόγω βασικής 

νομοθεσίας, που ισχύει σήμερα.)   

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 12.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας 

Ελεγκτικού Επαγγέλματος του 2019 Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.190-2018). 

  (Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 

2019, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει 

συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους €1.000.000.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 13.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και 

Εποπτείας Καζίνου του 2019 Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.203-2018). 

  (Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 

2019, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει 

δαπάνες ύψους €6.316.731 και έσοδα του ίδιου ύψους.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 14.  Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

του 2019 Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.224-2018). 

  (Έγκριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου για το 

έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους 

€289.000 και έσοδα ύψους €289.010, τα οποία 

προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.) 

ΑΠΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ 15.  Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.122-2018). 

  [Τροποποίηση του περί Καταπολέμησης της 

Τρομοκρατίας Νόμου, ώστε αφενός να εναρμονιστεί η 

εθνική νομοθεσία με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 

15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου» και αφετέρου να καταστεί πιο 

αποτελεσματική και λειτουργική η υπό τροποποίηση 

νομοθεσία.] 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 16.  Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών 

΄Αγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.053.050-2016). 

  (Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η 

χορήγηση των αδειών κατοχής, εκτροφής, εμπορίας 

και σήμανσης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών 

άγριων πτηνών ή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριας 

πανίδας και να καθοριστεί η διαδικασία παραχώρησης 

των εν λόγω αδειών.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 17.  Ο περί της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και 
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Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Κρατών Μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του 

Καζακστάν αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.173-2018). 

  (Κύρωση της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής 

Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της 

Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 18.  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ 

της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας 

του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.148-2017). 

  (Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της 

Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράν.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 19.  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.120-2018). 

  (Πληρέστερη εναρμόνιση με ορισμένες πράξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 20.  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.121-2018). 

  [Εναρμόνιση με την Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2018/484 
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για την τροποποίηση της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον 

αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το 

πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών 

της οικογένειας Palmae ως προς τον Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier)».] 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 21.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 

Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.122-2018). 

  [Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 

Υπαξιωματικών) Κανονισμών, έτσι ώστε να  μην 

απαιτείται η συμπλήρωση του καθοριζόμενου σε 

αυτούς χρόνου διοίκησης από τις πενήντα δύο (52) 

πρώην εθελόντριες υπαξιωματικούς που διορίστηκαν 

ως μόνιμες υπαξιωματικοί στον βαθμό που κατέχουν 

και στον επόμενο από αυτόν βαθμό, προκειμένου να 

δικαιούνται κρίση από το συμβούλιο κρίσεων.] 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 22.  Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς 

της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.003-2019). 

  (Τροποποίηση των περί Χορηγημάτων και Απολαβών 

της Εθνικής Φρουράς Κανονισμών, έτσι ώστε να 

παρασχεθεί επιπρόσθετο μηνιαίο χορήγημα σε 

στρατεύσιμους που είναι μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών, λόγω του ότι απώλεσαν το δικαίωμα 
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εκπλήρωσης μειωμένης στρατιωτικής θητείας 

διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, το οποίο είχαν πριν 

από την καθολική μείωση της στρατιωτικής θητείας 

από είκοσι τέσσερις σε δεκατέσσερις μήνες.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 23.  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, 

Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων 

Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.004-2019). 

  [Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας 

(Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός 

Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 

Κανονισμών, ώστε να εξομοιωθούν οι δικαιούμενες 

άδειες των συμβασιούχων υπαξιωματικών με τις 

δικαιούμενες άδειες των μόνιμων μελών του στρατού.] 

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 24.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.057-2017). 

 25.  Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου 

Ασφαλιστικών Εταιρειών - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου 

Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργού 

Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού 

Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών) (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.053.010-2016). 

 26.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 

Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.118-2018). 
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 27.  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές)  

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.119-2018). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 1. «Η ανησυχητική έξαρση του εγκλήματος στην Κύπρο». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Άριστου Δαμιανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.05.051.001-2018). 

 2. «Το μέλλον της Ευρώπης». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση  του προέδρου της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της επιτροπής). 

(Αρ. Φακ. 23.05.051.004-2018). 

 3. «Το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά 

το Brexit». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.05.051.006-2018). 

 

Λευκωσία 1η Φεβρουαρίου 2019 

ΕΗ/ΣΛ 


