
 

 

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ      

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

16η συνεδρίαση 

 

 Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για 

την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο 

περιλαμβάνονται επεξηγήσεις για τα υπό συζήτηση σ’ αυτήν θέματα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  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.] 

 2.  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 ασφαλιστικών προϊόντων.] 

 3.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 
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2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.061-2018). 

 (Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση 

και κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων και των τουριστικών 

καταλυμάτων.) 

 4.  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.) 

 5.  Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.199-2017). 

 (Τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν 

πρόνοιες που να επιτρέπουν τη ρύθμιση με κανονισμούς της 

εισαγωγής στη Δημοκρατία σπόρων κάνναβης και φυτών 

κάνναβης, καθώς και την επιβολή τελών αδειοδότησης και 

διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης 

προνοιών των κανονισμών που θα εκδοθούν δυνάμει αυτού.) 

 6.  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.054.096-2017). 



3 
 

 (Θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει την 

καλλιέργεια, την παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή 

φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και τη χρήση της για τη 

διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, 

για την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα 

φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή 

φαρμακευτικών προϊόντων και τη διαδικασία δωρεάν 

παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους 

πάσχοντες ασθενείς.) 

 7.  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.) 

 8.  Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.020-2018). 

 (Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής 

υγείας.) 

 9.  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών 

Υπηρεσιών Υγείας του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.013-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥπΥ για το έτος 2019, 

ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα 

συνολικού ύψους €68.729.480 και δαπάνες του ίδιου ύψους). 
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 10.  Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή 

Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων 

Ζωικής Προέλευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.117-2018). 

 (Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί πληρέστερη εφαρμογή προνοιών Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών). 

 11.  Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του 

Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Κυπριακών 

Επενδύσεων και για συναφή θέματα Νόμος του 2016. 

(Αρ. Φακ. 23.01.057.089-2016). 

 (Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση και 

λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο 

συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της 

Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου). 

 12.  Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου 

Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 

Επενδύσεων και για συναφή θέματα Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.053.052-2016). 

 (Εφαρμογή των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που 

προβλέπουν για τις χρηματοοικονομικές ροές που 

προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων). 
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 13.  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και  Μάριου 

Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου, 

Άγγελου Βότση και  Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 

Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.111-2018). 

  

 14.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2018. 

(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και  Μάριου 

Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου, 

Άγγελου Βότση και  Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και 

Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.112-2018). 

  

 15.  Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2016. 

(Αρ. Φακ. 23.01.057.049-2016). 

 (Επαναθέσπιση του νόμου που ρυθμίζει το στοίχημα, ώστε 

να επιτευχθεί ενοποίηση του υφιστάμενου περί Στοιχημάτων 

Νόμου και των προνοιών δύο σχετικών νομοσχεδίων, τα 
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οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε 

συνεδρίες του ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014 και 25 Ιουνίου 

2014, όπως αυτά διαμορφώθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη οι 

εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

εξέφρασε στο πλαίσιο κοινοποίησής τους σε αυτή ως σχέδια 

τεχνικού κανόνα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση μιας 

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες 

της κοινωνίας των πληροφοριών). 

 16.  Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.053.035-2016). 

 (Θέσπιση κανόνων που να προβλέπουν για τα επιβεβλημένα 

τέλη που καταβάλλονται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για 

σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδεκτή Κλάσης Α 

ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την 

παροχή υπηρεσιών στοιχήματος.) 

 17.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2019 Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.004-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για το έτος 2019, ο οποίος 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €35.937.500 και 
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συνολικά έσοδα ύψους €34.11.000). 

 18.  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.007-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2019, ο 

οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €2.968.436 και έσοδα 

ύψους €3.139.642). 

 19.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 

2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.001-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του 

Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρία για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 

ύψους €97.900 και έσοδα ύψους €11.010). 

 20.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων 

του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.011-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής 

Στοιχημάτων για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 

ύψους €22.987.479 και έσοδα ύψους €23.120.000). 

 21.  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης 

Προσφύγων του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.020-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2019, ο 

οποίος είναι ισοσκελισμένος και προνοεί δαπάνες ύψους 

€339.011 και έσοδα ίδιου ύψους). 
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 22.  Οι περί Τμήματος Δασών - Θέσεις Χειριστή Πτητικών 

Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.060-2018). 

 [Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις 

θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών 

Μέσων με την προσθήκη πρόνοιας για τον καθορισμό 

ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων, το οποίο 

καθορίζεται στο τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους, 

στη μείωση των ωρών πτητικής εμπειρίας των υποψηφίων 

από χίλιες (1 000) σε οκτακόσιες (800) ώρες και στην αλλαγή 

του αρμόδιου οργανισμού για την ασφάλεια στην πολιτική 

αεροπορία με την αντικατάσταση των Συνδυασμένων Αρχών 

Πολιτικής Αεροπορίας (JAA) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)]. 

 23.  Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας - Θέση Στενογράφου 

Δικαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.116-2018). 

 (Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη 

θέση Στενογράφου Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, 

ώστε αφενός να απαλειφθεί από τα καθήκοντα και τις 

ευθύνες της θέσης αυτής η υποχρέωση του κατόχου της για 

στενογράφηση/ αποστενογράφηση κειμένων στα αγγλικά και 

αφετέρου από τα απαιτούμενα προσόντα να απαλειφθεί η 

απαίτηση για επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις στην αγγλική 

στενογραφία). 
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 24.  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.222-2018). 

 (Τροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, 

ώστε να επεκταθεί η χρονική προθεσμία απαγόρευσης 

τερματισμού απασχολήσεως θετής μητέρας μέχρι πέντε 

μήνες από το τέλος της περιόδου της παρεχόμενης άδειας 

μητρότητας, όπως ισχύει και στις περιπτώσεις φυσικής 

μητέρας, όπως και μισθωτής που αποκτά παιδί μέσω 

παρένθετης μητέρας). 

 25.  Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.079-2018). 

 (Τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, ώστε 

να εισαχθεί πρόνοια σε αυτό η οποία να ρυθμίζει την εκλογή 

Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου).  

 26.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.  

(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.091-2018). 

 (Επέκταση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της 

έκθεσης αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των 

υποψήφιων δημάρχων, καθώς και των υποψήφιων 

δημοτικών συμβούλων από δύο μήνες, που ισχύει σήμερα, 

σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
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της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής 

διαδικασίας). 

 27.  Ο περί Κοινοτήτων  (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2018. 

(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου και Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.092-2018). 

 (Επέκταση της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής της 

έκθεσης αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των 

υποψήφιων κοινοταρχών, καθώς και των υποψήφιων 

κοινοτικών συμβούλων από δύο μήνες, που ισχύει σήμερα, 

σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής 

διαδικασίας και εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής 

στον Έφορο Εκλογής της υπό αναφορά έκθεσης των 

υποψηφίων για εκλογή σε κοινότητες με αριθμό εκλογέων 

που δεν υπερβαίνει τους εκατόν). 

 28.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 

Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.175-2018). 

 (Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να 

εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του που ρυθμίζουν τη 

διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων 

ακινήτων, με απώτερο στόχο την επίλυση των προβλημάτων 

που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή της εν 
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λόγω διαδικασίας, έπειτα από την εισαγωγή σχετικών 

ρυθμίσεων στην εν λόγω βασική νομοθεσία το 2015). 

 29.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.176-2018). 

 [Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου, ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις ρυθμίσεις 

για τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε σχέση με τον αναγκαστικό 

διαχωρισμό συνιδιόκτητης ακίνητης ιδιοκτησίας]. 

 30.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.177-2018). 

 [Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

ώστε οι διατάξεις του να συνάδουν με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις για τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε σχέση με τον 

αναγκαστικό διαχωρισμό συνιδιόκτητης ακίνητης 

ιδιοκτησίας]. 

 31.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου 

Ειδήσεων του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.015-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου 

Ειδήσεων για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες 

ύψους €2.602.049 και έσοδα του ιδίου ύψους). 

 32.  Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - 

Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.002-2019). 

 [Τροποποίηση των περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμών, ώστε να εισαχθεί σε αυτούς πρόνοια για κατ’ 

αναλογίαν εφαρμογή των ισχυόντων στη δημόσια υπηρεσία 

στην περίπτωση κατά την οποία για ορισμένα ζητήματα του 

υπαλληλικού προσωπικού δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στους 

υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς]. 

 33.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.014-2019). 

 (Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 

€1.950.950 και δαπάνες ύψους €1.730.781). 

 34.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.024-2010). 

 (Tροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί 

η εξουσία στα συμβούλια των δήμων όπως ιδρύουν ή 

συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή 

ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων 

αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της, την 

εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή υπηρεσιών, 

την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών 
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δραστηριοτήτων και την παροχή συναφών υπηρεσιών που 

στόχο έχουν την ανάπτυξη). 

 35.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.018-2019). 

 (Tροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να 

παρασχεθεί η εξουσία στα συμβούλια των κοινοτήτων όπως 

ιδρύουν ή συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ 

εγγυήσεως ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των 

οποίων αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων 

της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και την παροχή συναφών 

υπηρεσιών που στόχο έχουν την ανάπτυξη). 

 36.  Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των 

Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας 

Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών 

Δραστηριοτήτων τους  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.019-2019). 

 (Τροποποίηση του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση 

των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της 

Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 
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Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε 

αυτόν σχετική πρόνοια σύμφωνα με την οποία να αίρεται 

τυχόν ασυμβίβαστο σε περίπτωση που οποιοδήποτε 

συμβούλιο δήμου ή κοινότητας ιδρύει ή συμμετέχει στις πιο 

πάνω αναφερόμενες μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ 

εγγυήσεως ή ιδρύματα). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 
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). 
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Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2019 

Κλ.Χ/ΓΧ 

 


