
 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄ 

24η συνεδρίαση 

 

 Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για 

την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019, στις 11.00 το πρωί, στο οποίο περιλαμβάνονται 

επεξηγήσεις για τα υπό συζήτηση σ’ αυτήν θέματα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.098-2017). 

 (Τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο 

ορισμός του όρου «παλαιό όχημα» με νέο ορισμό.) 

 2.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.054.051-2017). 

 (Τροποποίηση της διαδικασίας εγγραφής και πιστοποίησης 

ενός μηχανοκίνητου οχήματος ως παλαιού.) 

 3.  Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.028-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 σχετικά με 
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ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων 

προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων 

προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, 

των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα 

ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 

2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 

δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας.] 

 4.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.040-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 για την 

τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση των 

κουπονιών.] 

 5.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.041-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για την 

τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά 

ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις 

αγαθών εξ αποστάσεως.] 
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 6.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.022-2019). 

 [Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για την τροποποίηση διαφόρων 

διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 

2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές 

υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.] 

 7.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για 

Τηλεπικοινωνιακές, Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές ή 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχονται από Μη 

Εγκατεστημένα Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.023-2019). 

 [Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Ειδικό Καθεστώς για Τηλεπικοινωνιακές, Ραδιοφωνικές και 

Τηλεοπτικές ή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχονται 

από Μη Εγκατεστημένα Υποκείμενα στο Φόρο Πρόσωπα) 

Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 

(ΕΕ) 2017/2455 για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων 

της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον 

αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και 
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πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.] 

 8.  Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της 

Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.198-2018). 

 (Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον 

Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, έτσι 

ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του). 

 9.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.060.093-2019). 

 (Υιοθέτηση πρόσθετων ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης των υποχρεώσεων 

αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας.) 

 10.  Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό 

την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.022-2019). 

 (Δημιουργία νέας κατηγορίας «μη προνομιούχου χρέους», η 

οποία πληροί συγκεκριμένα κριτήρια.) 

 11.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 2) Νόμος του 2018. 

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
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Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.085-2018). 

 (Τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, 

ώστε να εκσυγχρονιστούν και να διασαφηνιστούν 

ορισμένες διατάξεις του και να επιλυθούν διάφορα 

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του 

όσον αφορά την πρόσβαση στην παραλία των ατόμων με 

αναπηρίες.) 

 12.  Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.035-2019). 

 (Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάφου 

Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί η πρόνοιά τους που 

προβλέπει την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης σε 

πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος προς το 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, σε περίπτωση που δεν 

έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.) 

 13.  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.100-2019).      

 (Τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε να 

εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής 

Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος αφενός να 

ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του γραφείου της Αρχής, 

τη διοικητική της διάρθρωση και άλλα λειτουργικά και 
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οργανωτικά θέματα και αφετέρου να εκδίδει, με έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς που να ρυθμίζουν τα 

σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής.) 

 14.  Ο περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, 

Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που 

Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.061-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 σχετικά με τη 

δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε 

διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης.] 

 15.  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.062-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 σχετικά με τη 

δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητουμένους σε 

διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης.] 

 16.  Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και 

Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.095-2019). 

 [Θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οποία καταργείται και 

αντικαθίσταται ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας 
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Νόμος, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ, καθώς και ρύθμιση της 

προστασίας των θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας.] 

 17.  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.054-2019). 

 [Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η 

πλήρης και ακριβής εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 

2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και την κατάργηση της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ.] 

 18.  Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης - Θέση 

Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.017-2019). 

 (Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού 
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Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, 

ώστε η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α15-Α16, 

συνδυασμένες κλίμακες, για την εν λόγω θέση να 

αντικατασταθεί με την κλίμακα Α15(i), προκειμένου να 

επιτευχθεί συμμόρφωση προς την απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομικών για διαφοροποίηση της κλίμακας 

της θέσης του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού, όπως 

αυτή ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό του οργανισμού 

για το 2018.) 

 19.  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού 

Γενικού Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή 

Λογαριασμών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.034-2019). 

 (Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου 

Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή 

Λογαριασμών στο Γενικό Λογιστήριο.) 

 20.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας - Θέση Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.042-2019). 

 (Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 

Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και 

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία είναι θέση 

προαγωγής, ώστε να καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν 

για προαγωγή στη θέση αυτή η τετραετής τουλάχιστον 
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υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος 

αντί της εξαετούς υπηρεσίας που απαιτείται με βάση το 

υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.) 

 21.  Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 

1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.056.044-2019). 

 (Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή 

Γεωργίας, 1ης Τάξης στο Τμήμα Γεωργίας, η οποία 

δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2018, στον 

οποίο προβλέπεται παράλληλα η κατάργηση της θέσης 

Γεωργικού Επιθεωρητή, 1ης Τάξης.) 

 22.  Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού 

Γεωργίας και Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.045-2019). 

 (Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου 

Λειτουργού Γεωργίας και τη θέση Ανώτερου Λειτουργού 

Γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας, ώστε να επιτευχθεί 

συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου.) 

 23.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.090-2019).                       

 (Κατάργηση ορισμένων διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου, 

ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ρυθμίσεων από δύο 

νομοθεσίες, δεδομένου ότι όσα διαλαμβάνονται στις εν 
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λόγω διατάξεις ρυθμίζονται από τον περί Προστασίας και 

Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.) 

 24.  Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων 

Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.072-2019). 

 (Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/50/ΕΕ σχετικά με τις 

ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της 

κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών με τη 

βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων 

συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.) 

Δεν είναι έτοιμο. 25.  Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.055.040-2018). 

 26.  Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και 

Επεξεργασιών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.002-2019). 

 (Θέσπιση νόμου με τον οποίο καταργείται και 

αντικαθίσταται ο υφιστάμενος περί Ελέγχου των 

Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος, ώστε 

αφενός να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει   

τις οινολογικές πρακτικές που ακολουθούν οι 

οινοπαραγωγοί και αφετέρου να επιτευχθεί 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.) 

 27.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, 
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Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και 

Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.026-2019). 

 [Καθορισμός του πλαισίου παροχής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέσω 

φαρμακείων στο γενικό σύστημα υγείας (ΓΕΣΥ), του τρόπου 

αμοιβής τους, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, 

καθώς και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των 

φαρμακοποιών με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.] 

 28.  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.034-2019). 

 (Εκσυγχρονισμός και προσαρμογή της φαρμακευτικής 

πρακτικής στις μεταρρυθμίσεις που θα επέλθουν ενόψει της 

εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας.) 

 29.  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.014-2019). 

 (Τροποποίηση των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και 

Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σε 

αυτούς πρόνοιες που να διευκολύνουν την εκτέλεση 

ηλεκτρονικών συνταγών που περιλαμβάνουν ελεγχόμενα 

φάρμακα, όπως είναι τα ναρκωτικά.) 

 30.  Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας 

Φαρμακείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.056.015-2019). 

 (Τροποποίηση των περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και 

Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν 

σε αυτούς πρόνοιες που να καθιστούν απαραίτητη τη χρήση 

της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και άλλες συσκευές, καθώς και λογισμικά.)  

 31.  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) 

Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.043-2019). 

 [Καθορισμός του πλαισίου παροχής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας από εργαστήρια στο γενικό 

σύστημα υγείας (ΓΕΣΥ), του τρόπου αμοιβής τους, της 

διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, καθώς και της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης των εργαστηρίων με τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.] 

 32.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.091-2019).         

 (Τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 

του πανεπιστημίου με τη θέσπιση των απαραίτητων 

προνοιών για την εκλογή των αντιπρυτάνεών του.) 

 33.  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, 
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βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.077-2018). 

 
(Τροποποίηση του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να παραχωρηθεί το δικαίωμα 

υποβολής υποψηφιότητας για τα αξιώματα των δύο 

αντιπρυτάνεων του πανεπιστημίου στους καθηγητές και 

αναπληρωτές καθηγητές και η εκλογή να διεξάγεται 

ταυτόχρονα με την εκλογή του πρύτανη.) 

Αποσύρσεις 34.  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.019-2019). 

 35.  Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας 

Νοσοκομειακών Φαρμακείων Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.016-2019). 

 36.  Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Χρήση Υδατικών 

Έργων για Ναυταθλητισμό με Πλωτά Μέσα) Κανονισμοί 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.027-2019). 

 37.  Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί 

Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.033-2019). 

 38.  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.009-2019). 
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 39.  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) 

Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.010-2019). 

 40.  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προαγωγές Μελών 

Πυροσβεστικής εκτός Ειδικών Πυροσβεστών) Κανονισμοί 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.011-2019). 

 41.  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εφεδρικοί 

Πυροσβέστες) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.012-2019). 

 42.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διαχείριση και 

Διάθεση/Χρήση Κοπριάς και άλλων Κτηνοτροφικών 

Αποβλήτων που προκύπτουν από Αγελαδοτροφικές 

Μονάδες) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.013-2019). 

 43.  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.037-2019).                       

 44.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε 

περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη τελμάτων και 

περί Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.038-2019). 

 45.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 
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Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.039-2019). 

 46.  Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας (Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.040-2019). 

 47.  Οι περί Ιατρών και Οδοντιάτρων (Συντάξεις και 

Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.041-2019). 

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). 
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(Αρ. Φακ. 23.05.051.006-2018). 

 4. Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών για το θέμα «Εξέταση θεμάτων που 

αφορούν τους διορισμούς του προέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του Οργανισμού 

Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ), καθώς και το 

ασυμβίβαστο που προκύπτει για τον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ». 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών). 

(Αρ. Φακ. 23.04.035.181-2018). 

 5. «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, οι επιπτώσεις 

του στην οικονομία και την κοινωνία και οι πολιτικές που 

μπορούν να επιφέρουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση στην 

πατρίδα μας». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του βουλευτή κ. Μιχάλη 

Γιωργάλλα). 

(Αρ. Φακ. 23.05.052.002-2019). 

 

 

         ΔΠ/ΓΧ  

            

 


