
 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄ 

30ή συνεδρίαση 

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 9.00 π.μ 

 

    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

1.  Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος 

Πουλερικών Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.001-2020). 

 (Κατάργηση του περί  Εφαρμογής Προδιαγραφών για την 

Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος 

Πουλερικών Νόμου και αντικατάστασή του από νέο νόμο, 

ώστε να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 

προδιαγραφές εμπορίας του κρέατος πουλερικών και να 

επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή σχετικών  

πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

2.  Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς 

Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος 

Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.028-2020). 

 (Κατάργηση του περί  Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς 

Επώαση και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμου του 2004 και 

αντικατάστασή του με νέο, έτσι ώστε αφενός μεν να 

εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 
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προδιαγραφές εμπορίας των αβγών προς επώαση και των 

νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος, αφετέρου δε να 

επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών 

πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

3.  Ο Κυρωτικός του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την 

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.022-2020). 

 (Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, 

του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την 

Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα του 1981.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

4.  Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας 

αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά 

Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις 

Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.092-2020). 

 (Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, 

της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με 

σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την 
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Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

5.  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 

Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.001-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε εκλογέας ο οποίος 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην άσκηση του εκλογικού του 

δικαιώματος, λόγω αναπηρίας, να δύναται να ζητήσει από 

τον προεδρεύοντα εκλογής ή από άλλο πρόσωπο της 

απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει να ασκήσει το 

εν λόγω δικαίωμα.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

6.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.091-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καταργηθεί η 

υποχρέωση φορολογούμενου προσώπου για υποβολή 

εξισωτικής κατάστασης αναφορικά με άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, καθώς και να εισαχθούν ρυθμίσεις για δυνατότητα 

μεταφοράς εκπτώσεων που χορηγούνται, αλλά δε 

διεκδικούνται κατά την εναπομείνασα προκαθορισμένη 

χρονική περίοδο ωφέλιμης ζωής των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

7.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.008-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις 
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εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας να 

επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

8.  Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.006-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιβάλλεται 

τόκος επί του πληρωτέου φόρου κληρονομιάς σε μηνιαία 

αντί σε ημερήσια βάση). 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 6 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

9.  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.025-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 

ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 

διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε 

εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 

διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK, καθώς και να 

καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ:28 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ :19 

ΑΠΟΧΕΣ:2 

10.  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.096-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στην επιτροπή 
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διαχείρισης του ταμείου, αντί εκπροσώπου του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία, να συμμετέχει λειτουργός της 

δημόσιας υπηρεσίας που κατέχει πανεπιστημιακό προσόν 

στα νομικά και απασχολείται μεταξύ άλλων με νομικής 

φύσεως θέματα στο γραφείο που υπηρετεί, ο οποίος θα 

διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ:47 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

11.  Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με 

τις Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.019-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν 

θέματα που αφορούν στις περιουσίες αγνοουμένων 

πολιτών της Δημοκρατίας της περιόδου 1963-1967 που δεν 

καλύπτονται από τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 

κατά τρόπο που να ισχύσουν και για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία αγνοουμένων οι διατάξεις του άρθρου 14 του 

περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, καθώς και άλλα 

θέματα αναφορικά με την κήρυξη σε κατάσταση αφάνειας 

αγνοούμενου προσώπου.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ:47 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

12.  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 

Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας 

Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.029-2020). 

 (Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για 

Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ:28 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:19 

ΑΠΟΧΕΣ:2 

13.  Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 

(Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.111-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (EE) 

2018/350 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 

αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς 

τροποποιημένους οργανισμούς.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
ΥΠΕΡ: 47 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:1 

14.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.055-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε τα τέλη για την 

έκδοση της αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων 

αποβλήτων και για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων 

αποβλήτων να καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντί με 

κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

όπως προβλέπεται σήμερα.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
ΥΠΕΡ:46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:2 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

15.  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 
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(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.137-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να απαλειφθούν 

από αυτόν διατάξεις που αφορούν θέματα 

κυβερνοασφάλειας τα οποία προβλέπονται σε άλλο νόμο, 

καθώς και να μετονομαστεί ο ΕΡΗΕΤ σε Επίτροπο 

Επικοινωνιών.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
ΥΠΕΡ:46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:2 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

16.  Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων 

Πληροφοριών Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.136-2019). 

 [Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου του 2018 με νέο 

νόμο, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως η εθνική νομοθεσία με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τα 

μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 

δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.] 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 30 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 17 

ΑΠΟΧΕΣ: 3 

17.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.051-2020) 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που 

συστήνονται βάσει του υφιστάμενου νόμου, για να 

συμβουλεύουν την ΕΔΥ για την πλήρωση κενών θέσεων 

πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, 

εφόσον αποφασιστεί αρμοδίως η διεξαγωγή γραπτής 

εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων, να αναθέτουν 

την ετοιμασία θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών 
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της γραπτής εξέτασης και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε 

ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε δημόσιους 

λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται 

βάσει των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 47 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 1 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

18.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.007-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις 

εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 

να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.) 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 48 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

19.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την 

οποία, εγκρίθηκαν στις 17 Ιουλίου 2020, οι κατάλογοι 

θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

 (Έγκριση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την 

πλήρωση των οποίων διεξάγονται γενικές γραπτές 

εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή και τις οποίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.) 

 
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
 
 
 

20.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 

δημοσιοποίηση ή μη της λεγόμενης «Λίστας 

Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Αd Hoc  

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση 
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ΥΠΕΡ: 23 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 5 

ΑΠΟΧΕΣ: 3 

Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά 

Εκτεθειμένων Προσώπων. 

(Αναπομπή). 

(Αρ Φακ 23.07.023.005). 

(Αρ Φακ 23.10.002.001). 

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 34 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ:18 

21.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.012-2017). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί 

ανώτατος αριθμός θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του 

μέλους δημοτικού συμβουλίου.)   

ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΉ 
 
 
 
ΥΠΕΡ:34 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:18 

22.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός)  Νόμος του 

2020. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ.  23.02.058.011-2017). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί 

ανώτατος αριθμός θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή 

του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.)   

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΡ: 4 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 38 

ΑΠΟΧΕΣ: 1 

23.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2019. 

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και της 

κ. Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτού). 
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(Αρ. Φακ. 23.02.060.114-2019). 

Εξ αναβολής (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στη δεύτερη 

κατανομή εδρών, πέραν των αυτοτελών κομμάτων και των 

συνασπισμών κομμάτων, να συμμετέχουν και οι 

συνδυασμοί ανεξαρτήτων, εφόσον συγκεντρώσουν 

ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε 

ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.)    

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
 
 
ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ: 

24.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.011-2020). 

Εξ αναβολής (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που 

συστήνονται βάσει του υφιστάμενου νόμου, για να 

συμβουλεύουν την ΕΔΥ για την πλήρωση κενών θέσεων 

πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, 

εφόσον αποφασιστεί αρμοδίως η διεξαγωγή γραπτής 

εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων, να αναθέτουν 

την ετοιμασία θεμάτων και τη βαθμολόγηση των γραπτών 

της γραπτής εξέτασης και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε 

ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε δημόσιους 

λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται 

βάσει των διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
 
 
ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ: 
 

25.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.012-2020). 

Εξ αναβολής (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και 
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στην Αστυνομία Κύπρου να αναθέτουν την αρμοδιότητα 

διεξαγωγής γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών 

θέσεων εισδοχής και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι μόνο 

στους φορείς που προβλέπονται βάσει του υφιστάμενου 

νόμου, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα κρατικά 

πανεπιστήμια και το ΚΕΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

ΥΠΕΡ: 35 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 10 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

26.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων 

(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα 

Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ.: 23.01.061.114-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθούν 

ρυθμίσεις που να επιτρέπουν τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης 

για τις συνελεύσεις πιστωτών, καθώς και τη δυνατότητα 

περαιτέρω παράτασης της ισχύος του προστατευτικού 

διατάγματος που εκδίδεται από το δικαστήριο στο πλαίσιο 

διαδικασίας έγκρισης προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής, 

σε περίπτωση που συντρέχουν έκτακτες ειδικές συνθήκες 

και περιστάσεις.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

27.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών 

και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.090-2020). 

 [Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 
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σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
 

 

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

28.  Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής 

Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε 

Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.042-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί εκ 

νέου εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που 

συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή 

λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε 

λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

29.  Ο  περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου 

Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.043-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για 

τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με 

λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 

πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών 

με βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και με την Οδηγία 

2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 

καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και 
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την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ 

και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
 

ΥΠΕΡ: 45 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

30.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.016-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου με κατάργηση της 

εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας να διαγράφει 

φορολογικά χρέη, ώστε τα μη εισπράξιμα ποσά του 

κράτους να τυγχάνουν χειρισμού από την Τεχνική 

Επιτροπή.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

31.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)    

(Αρ. 2) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.017-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου με εισαγωγή ρυθμίσεων 

για ενίσχυση της φοροεισπραξιμότητας και αντιμετώπιση 

της απάτης στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
 

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 1 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

32.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.220-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καταστεί πιο 

αποτελεσματική η εφαρμογή του και να παρασχεθούν 

εργαλεία στο Τμήμα Φορολογίας για περιορισμό της 

φοροδιαφυγής και ενίσχυση της φοροεισπρακτικής 
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ικανότητας του κράτους.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

ΥΠΕΡ: 47 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

33.  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου  

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.148-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η αίτηση για άδεια 

υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος να 

συνοδεύεται από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστήριου 

εγγράφου, από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί η 

χρήση του εν λόγω υποστατικού για τον συγκεκριμένο 

σκοπό ή, ελλείψει αυτού, από γραπτή δήλωση του 

ιδιοκτήτη του ακινήτου, με την οποία παρέχεται η 

συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή 

υπηρεσιών στοιχήματος.) 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 18 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 37 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

34.  

 

Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής 

Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Κρατών Μελών της, αφενός, και του Καναδά, 

αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.020-2020). 

 (Κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, η οποία υπεγράφη από 

τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τον αντιπρόσωπο του Καναδά στις Βρυξέλλες στις 30 

Οκτωβρίου 2016.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 51 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

35.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.108-2020). 
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ΑΠΟΧΕΣ: 3 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν 

και να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του θέματος 

που αφορούν την πολιτογράφηση, την αποστέρηση της 

ιδιότητας του πολίτη κ.ά.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 54 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

36.  Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής 

Διοικητικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.109-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε η ετοιμασία και η 

διαχείριση της αίτησης για χορήγηση άδειας παραμονής ή 

πολιτογράφησης στο πλαίσιο του εκάστοτε εν ισχύι 

Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος να λογίζεται ως 

διοικητική υπηρεσία για τους σκοπούς του εν λόγω νόμου.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 35 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 17 

ΑΠΟΧΕΣ: 2 

37.  Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος και πολιτογράφησης 

Αλλοδαπών Επενδυτών Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.054-2020). 

 (Θέσπιση κανονισμών όσον αφορά αφενός μεν την 

εφαρμογή του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ήτοι 

το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κατ’ εξαίρεση 

παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει 

πολιτογράφησης σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες και 

επενδυτές, αφετέρου δε την τιμητική πολιτογράφηση για 

λόγους δημόσιου συμφέροντος.) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

38.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του 
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ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ: 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.031-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να τηρείται 

μητρώο στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα τα οποία θα δύναται να μεσολαβούν στη 

διαδικασία υποβολής αίτησης για την τιμητική 

πολιτογράφηση αλλοδαπών για λόγους δημόσιου 

συμφέροντος ή την πολιτογράφηση αλλοδαπών 

επιχειρηματιών και επενδυτών, χωρίς να ικανοποιούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στον εν 

λόγω νόμο για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ: 

39.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη βουλευτή του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.011-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθούν σε 

αυτόν ορισμένες διατάξεις σε σχέση με τη δυνατότητα του 

Υπουργικού Συμβουλίου να αποστερεί την ιδιότητα του 

πολίτη της Δημοκρατίας από ορισμένα πρόσωπα.) 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

 

 

 

 

ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

40.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2019.  

(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 
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ΑΠΟΧΕΣ: 

 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.137-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να στερείται της 

ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας πρόσωπο το οποίο 

αναγνωρίζει την υποτελή διοίκηση στα κατεχόμενα εδάφη 

της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα 

σχετιζόμενο με αυτήν ή σφετερίζεται περιουσία ανήκουσα 

σε Ελληνοκύπριο εκτοπισθέντα ή άλλο νόμιμο ιδιοκτήτη.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

41.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.063-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παραταθεί η 

περίοδος ισχύος πολεοδομικών αδειών που λήγουν εντός 

του έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου 

υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική 

αρχή.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

 

ΥΠΕΡ: 43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 3 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

42.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.064-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παραταθεί η 

περίοδος ισχύος αδειών οικοδομής που λήγουν εντός του 
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έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου 

υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

 

ΥΠΕΡ: 45 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

43.  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή 

Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.081-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εισαχθούν σε 

αυτόν ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση έγκρισης 

εγγραφής στο οικείο μητρώο σωματείων, ιδρυμάτων και 

λεσχών που λειτουργούν με βάση καταργηθέντες νόμους, 

με απώτερο στόχο να καταστεί δυνατή η συμμόρφωσή τους 

με τη νέα νομοθεσία.)  

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 29 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 18 

ΑΠΟΧΕΣ:1 

 

44.  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης 

Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.055-2020). 

 (Τροποποίηση των βασικών κανονισμών για την εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων με την εφαρμογή 

βελτιωμένων χρονοδιαγραμμάτων βελτίωση των 

διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών κ.ά.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

45.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας της Σχολής 

Δικαστών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.160-2019). 
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 (Θέσπιση νομοθεσίας για δημιουργία Σχολής Δικαστών, η 

οποία θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι 

αρμόδια για την επαγγελματική κατάρτιση και την 

επιμόρφωση των μελών του δικαστικού σώματος.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

46.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.161-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθεί σε 

αυτόν πρόνοια που να καθιστά υποχρεωτική την 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους 

δικαστές.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

 

 

 

47.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 

του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.184-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αυξηθούν οι 

κλίμακες πολιτικής δικαιοδοσίας του Ανώτερου 

Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή, με 

στόχο αφενός να μειωθεί ο αριθμός των Ανώτερων 

Επαρχιακών Δικαστών και των Προέδρων Επαρχιακών 

Δικαστηρίων που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του έργου 

της εκκαθάρισης των καθυστερημένων υποθέσεων και 

αφετέρου να προσδοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

48.  Ο περί της Εικοστής Όγδοης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2020.  
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(Αρ. Φακ. 23.01.061.081-2020). 

 (Τροποποίηση του συντάγματος, ώστε να δοθεί δυνατότητα 

να ορίζεται διά νόμου η προθεσμία άσκησης προσφυγής 

ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

 

49.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.082-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παρασχεθεί 

εξουσία στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, 

ταυτόχρονα με την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί του 

αιτήματος ασύλου, να εκδίδει απόφαση επιστροφής ή 

απομάκρυνσης ή διάταγμα απέλασης σε μια ενιαία 

διοικητική πράξη, καθώς και να ρυθμιστεί το θέμα της 

κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

 

50.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2020.  

(Αρ. Φακ. 23.01.061.083-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι 

προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας κατά απόφασης του Προϊσταμένου της 

Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφύγων ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών 

από την ημερομηνία γνωστοποίησης της εν λόγω 

απόφασης, καθώς και να συντμηθεί η προθεσμία άσκησης 

έφεσης.) 
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ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

 

 

51.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.  

(Αρ. Φακ. 23.01.061.084-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε απόφαση 

επιστροφής ή/και απομάκρυνσης αιτητή ασύλου να 

εκδίδεται ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση επί 

αίτησης παραχώρησης διεθνούς προστασίας σε μία ενιαία 

διοικητική πράξη.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  

 

ΥΠΕΡ: 48 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

52.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.072-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν τα  

θέματα που αφορούν την τέλεση εικονικού γάμου, καθώς 

και τη σύναψη εικονικής πολιτικής συμβίωσης στη 

Δημοκρατία.)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  

 

 

ΥΠΕΡ: 48 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

53.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.073-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν 

θέματα που αφορούν την τέλεση γάμου στη Δημοκρατία.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 48 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

54.  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.074-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν 
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θέματα που αφορούν την τέλεση γάμου και τη σύναψη 

πολιτικής συμβίωσης στη Δημοκρατία.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡ: 49 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

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

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.076-2020). 

 (Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε τα κριτήρια 

μισθολογικής ανέλιξης των αστυνομικών και πυροσβεστών 

οι οποίοι διορίστηκαν μετά την 25η Ιουλίου 2002 στις 

συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α3-Α5-Α7(ii) να 

ρυθμιστούν εκ νέου κατά τρόπο που τα πρόσωπα αυτά να 

ανελίσσονται στις κλίμακες Α5 και Α7, ανάλογα με την 

ημερομηνία διορισμού και με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 

τους.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡ: 49 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

56.  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού 

και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.077-2020). 

 (Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε η 

μισθολογική ανέλιξη των ειδικών αστυνομικών που 

διορίστηκαν έως τις 11 Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες 

μισθοδοτικές κλίμακες Α1-Α3-Α5, καθώς και αυτών που 

διορίστηκαν μετά τις 11 Ιουλίου 2002 στις κλίμακες Α1-Α2 

να ρυθμιστεί εκ νέου και κατά τρόπο που τα πρόσωπα αυτά 

να ανελίσσονται στις κλίμακες Α2 ή Α3, ανάλογα με την 

περίπτωση, και στην κλίμακα Α5, αναλόγως της 

ημερομηνίας διορισμού τους και με βάση τα χρόνια 

υπηρεσίας τους.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

57.  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 

Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) 
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ΥΠΕΡ: 42 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 7 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.030-2020). 

 (Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να 

παρασχεθεί δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να επιβάλει 

πρόσθετους περιορισμούς στη χρήση της φαρμακευτικής 

κάνναβης, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, που συστήνεται για θέματα 

που αφορούν τη ρύθμιση της φαρμακευτικής κάνναβης.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 49 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

58.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι 

Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.042-2020). 

 (Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό 

των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

άλλους επαγγελματίες υγείας και από νοσηλευτές και μαίες 

στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, του τρόπου 

αμοιβής τους, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από αυτούς, της διαδικασίας 

εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης των εν λόγω επαγγελματιών υγείας, των 

νοσηλευτών και των μαιών με τον ΟΑΥ, καθώς και της 

τήρησης αρχείου από αυτούς.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 49 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

59.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και 

Μαίες) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.043-2020). 

 (Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό 

των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από 

άλλους επαγγελματίες υγείας και από νοσηλευτές και μαίες 
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στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας, του τρόπου 

αμοιβής τους, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από αυτούς, της διαδικασίας 

εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης των εν λόγω επαγγελματιών υγείας, των 

νοσηλευτών και των μαιών με τον ΟΑΥ, καθώς και της 

τήρησης αρχείου από αυτούς.)   

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 1 

60.  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.095-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παρασχεθεί 

στον Υπουργό Υγείας η δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων 

για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το ωράριο 

λειτουργίας των φαρμακείων τις αργίες και τις ημιαργίες, 

καθώς και το κλείσιμο και το άνοιγμά τους εκ περιτροπής 

και να καταργηθεί η διάταξη με την οποία παρέχεται στο 

Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία έκδοσης σχετικών 

κανονισμών.) 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

ΥΠΕΡ: 45 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ:4 

61.  Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος 

των Φαρμακείων (Καταργητικοί)  Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.047-2020). 

 (Κατάργηση των περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και 

Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμών του 2000.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

 

ΥΠΕΡ: 28 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 17 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

62.  Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας 

Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.027-2020). 
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 [Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί 

εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2018/410 και του 

Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018, με σκοπό την ενίσχυση 

οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών για την 

προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων 

εκπομπών.] 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ 

 

ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ: 

63.  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και 

Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.251-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η 

διαδικασία διακανονισμού πληρωμής εξώδικων 

προστίμων, η σήμανση των κυνηγετικών σκύλων, η λήψη 

μέτρων για περιορισμό της ανάρτησης εικόνων και βίντεο 

στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

ζημιώνουν το κυνήγι και γενικότερα η επικαιροποίηση των 

διατάξεων του εν λόγω νόμου.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

64.  Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.056-2020) 

 [Κατάργηση και αντικατάσταση του βασικού νόμου, με 

στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή και πλήρη 

συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, 

επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων 

και τροποποίηση και κατάργηση σχετικών Οδηγιών.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

65.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών 

Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής)  Κανονισμοί του 
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ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.021-2020). 

 (Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και θέσπιση 

νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την 

Οδηγία 2004/10/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και 

τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των 

χημικών ουσιών.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

 

ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

66.  Οι περί Χημικών Ουσιών [Παραβάσεις του άρθρου 3 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852] Κανονισμοί του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.022-2020). 

 [Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και θέσπιση 

νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/852, ο οποίος αντικαθιστά 

τον προαναφερθέντα κανονισμό της ΕΕ, σχετικά με τους 

περιορισμούς στις εξαγωγές υδραργύρου, ενώσεων και 

των μειγμάτων υδραργύρου.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

 

ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

67.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού 

CLP)  Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.023-2020). 
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 (Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και θέσπιση 

νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP για την ταξινόμηση, 

επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και των 

μειγμάτων.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

 

ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

68.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού 

PIC)  Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.024-2020). 

 [Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και θέσπιση 

νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τον 

Κανονισμό 649/2020, ο οποίος αντικατέστησε τον 

Κανονισμό ΕΚ/689/2008 σχετικά με τις εξαγωγές και 

εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

ΥΠΕΡ:43 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

69.  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού 

REACH) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.025-2020). 

 (Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, με στόχο τη 

συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 

αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, αξιολόγηση, 

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 

προϊόντων.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

 

ΥΠΕΡ:41 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:2 

70.  Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης 

Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή 

και Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2020. 
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ΑΠΟΧΕΣ:0 (Αρ. Φακ. 23.03.057.010-2020). 

 (Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να 

διορθωθεί στρέβλωση που αφορά τις κατηγορίες των 

θέσεων του οργανισμού.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ:26 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 1 

ΑΠΟΧΕΣ: 15 

71.  Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.094-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η 

σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διαχείριση της 

διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου 

προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου 

θερέτρου.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ  

 

ΥΠΕΡ: 41 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 0 

ΑΠΟΧΕΣ: 1 

72.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.067-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επέλθει 

εναρμόνιση με διατάξεις σχετικών πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.)  

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

73.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.083-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
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και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

74.  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.084-2019).                       

 

 

(Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

75.  Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.085-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

 76.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.086-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

77.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.087-2019).                       
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ΑΠΟΧΕΣ:0 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

78.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης 

Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.088-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

 

79.  Ο περί Ποινικού Κώδικα  (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.089-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

ΥΠΕΡ: 44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

80.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 

Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.037-2019).                       

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου μέσω του 

εκσυγχρονισμού του για βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
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και ειδικότερα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων που 

επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

81.  Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.225-2019). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να περιληφθούν 

στην εθνική νομοθεσία μέτρα εφαρμογής διατάξεων 

σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ: 0 

82.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και 

Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.101-2019). 

 [Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για ολοκληρωμένη 

εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340 σε 

σχέση με τις άδειες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 2 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

83.  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και 

Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας) 

(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.102-2019). 

 [Κατάργηση των περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική 

Άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμών, αφού 

οι πρόνοιές τους ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340.] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 84.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
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ΥΠΕΡ: 37 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 5 

ΑΠΟΧΕΣ: 1 

 

Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Προκοπίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Δημήτρη Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Αντρέα Φακοντή εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.022-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε να καταστεί 

εφικτή η εγγραφή στο Μητρώο του Εφόρου οχημάτων τα 

οποία εισήχθηκαν στη Δημοκρατία και, επειδή δεν 

ικανοποιούν τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών 

αναφορικά με την ηλικία ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές 

τους, δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους.)   

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 

 

ΥΠΕΡ: 40 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 5 

ΑΠΟΧΕΣ: 1 

85.  Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.119-2020). 

 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε όχι μόνο οι 

προσωρινοί επισκέπτες της Δημοκρατίας, αλλά και οι 

μόνιμοι κάτοικοι αυτής που δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια 

χειριστή ή με άδεια ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει την 

ικανότητά τους να ενοικιάζουν και να χειρίζονται ταχύπλοα 

σκάφη κατηγορίας Β΄.) 

ΟΜΟΦΩΝΗ 86.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 



33 

 

επικύρωση των διευρυμένων όρων εντολής της Ad 

Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διερεύνηση 

Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά 

Εκτεθειμένων Προσώπων. 

ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
 
 

ΥΠΕΡ: 46 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

87.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 

1) του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.125-2020). 

ΚΥΡΗΧΤΗΚΕ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
 
 
 

ΥΠΕΡ:44 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ:0 

ΑΠΟΧΕΣ:0 

88.  Ο περί της Συμφωνίας για τη Φιλοξενία των 

Επιχειρησιακών Γραφείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 

Υποστήριξης για το Άσυλο στην Κυπριακή Δημοκρατία 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.126-2020). 

Αποσύρσεις 89.  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Διευθυντή 

Άμυνας, Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού 

Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.041-2020). 

 90.  Οι περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.049-2020). 

 91.  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι 

Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.050-2020). 
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 92.  Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Ανώτερου 

Λειτουργού Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.051-2020). 

 93.  Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.052-2020). 

 94.  Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου - Θέσεις 

Προϊστάμενου Δημοσιονομικού Συμβουλίου και 

Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.053-2020). 

 95.  Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

- Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.056-2020). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, οι 

επιπτώσεις του στην οικονομία και την κοινωνία και οι 

πολιτικές που μπορεί να επιφέρουν πληθυσμιακή 

αναζωογόνηση στην πατρίδα μας».  

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 
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βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.05.052.002-2019). 

 2. «Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

2030 που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η 

εφαρμογή τους στην Κύπρο». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.05.053.001-2020). 

 

 

ΥΠΕΡ: 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ: 

ΑΠΟΧΕΣ 

 

3. Έκθεση της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 

τη Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια 

Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων αναφορικά με την 

εκ πρώτης όψεως επισκόπηση της λεγόμενης «λίστας 

Γιωρκάτζη».   

 

31 Ιουλίου 2020  

ΤΙ/ΣΛ 


