
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

35η συνεδρίαση  

 

 Επεξηγηματικό σημείωμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας 

της Ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2022, στις 4.00 μ.μ., στο οποίο 

περιλαμβάνονται λεπτομέρειες όσον αφορά τα υπό συζήτηση 

νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/Κανονισμούς, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά τη 

συζήτησή τους στις αρμόδιες επιτροπές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

(Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, Ονούφριου 

Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Χρύση 

Παντελίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

 (Τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης 

Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης 

κενών θέσεων προαγωγής στον δημόσιο και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.) 
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 2.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.125-2021). 

 [Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

Νόμου, ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής τιμολόγησης, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης κατά της 

Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς 

Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του εν 

λόγω οργανισμού.] 

 3.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.126-2021). 

 [Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων Νόμου, ώστε να υιοθετηθούν οι κατευθυντήριες 

γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα της διασυνοριακής 

τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο 

Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και 

της Μεταφοράς Κερδών [Base Erosion and Profit Shifting 

(BEPS)]» του εν λόγω οργανισμού.] 

 4.  Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Φάκελος 

Τεκμηρίωσης Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών και 

Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης) 

Κανονισμοί του 2022. 
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(Αρ. Φακ. 23.03.059.011-2022). 

 [Θέσπιση Κανονισμών για την υιοθέτηση των 

κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στον τομέα της 

διασυνοριακής τιμολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνονται 

στο «Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της 

Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών [Base 

Erosion and Profit Shifting (BEPS)]» του εν λόγω 

οργανισμού.] 

 5.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 

Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.140-2021). 

 [Τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου, ώστε να 

επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 

Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη 

και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 

2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 

2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς 

και των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 
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648/2012» και εισαγωγή προνοιών για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.] 

 6.  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος 

(Αρ. 2) του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.109-2022). 

 (Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου 

Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων 

ύψους €171.852.323 και χρήση τους για τη διενέργεια 

δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους 

οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια 

που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2022 είναι 

ανεπαρκής.) 

 7.  Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης 

(Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.068-2022). 

 [Τροποποίηση του περί Δημοτικής και Μέσης 

Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν 

Παιδείας) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί ότι η εξουσία του 

Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας για παροχή εξαίρεσης από την υποχρεωτική 

φοίτηση παιδιού για ειδικούς και σοβαρούς λόγους δεν 

αφορά τη μείωση της ηλικίας εισδοχής στην προδημοτική 

τάξη και στο δημοτικό σχολείο]. 
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 8.  Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

(Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.204-2021). 

 [Τροποποίηση του περί του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμου, 

ώστε να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο νομοθετικό 

πλαίσιο κατά τρόπον ώστε το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου να επιτυγχάνει καλύτερα τους 

στόχους του.] 

 9.  Οι περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

(Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.078-2021). 

 [Τροποποίηση των περί του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών και 

εκσυγχρονισμός των προνοιών τους, ώστε να συνάδουν 

με τα νέα δεδομένα όσον αφορά την παραχώρηση 

υποτροφιών.] 

 10.  Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και 

Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 

2022. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.047-2022). 

 11.  Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 

2022. 
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(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.048-2022). 

 12.  Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022. 

(Αναπομπή). 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.049-2022). 

 13.  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.055-2022). 

 (Τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

Νόμου και εκσυγχρονισμός των διατάξεών του για τη 

δημιουργία και λειτουργία των τουριστικών 

κατασκηνώσεων, ώστε να κατατάσσονται σε τάξεις, ήτοι 

πολυτελείας, Α΄ τάξης, Β΄ τάξης και άνευ τάξης και ρύθμιση 

της δημιουργίας και λειτουργίας των κατασκηνώσεων 

πολυτελείας τύπου «Glamping».) 

 14.  Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.019-2022). 

 [Τροποποίηση των περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

(Γενικών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η δημιουργία 
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και λειτουργία των κατασκηνώσεων πολυτελείας τύπου 

«Glamping».] 

 15.  Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.041-2022). 

 [Τροποποίηση των περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμών, 

ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 

2021/1927 της Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2021 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 

66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

για σπόρους προς σπορά υβριδίων σίτου που παράγονται 

με κυτταροπλασματική αρρενοστειρότητα».] 

 16.  Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.064-2022). 

 [Τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αφενός ορθότερη 

εναρμόνιση με το άρθρο 16 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 

2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων 

ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες 

καύσης» και αφετέρου βελτίωση του υφιστάμενου 

νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο της ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας.] 
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 17.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 

(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην 

Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις 

Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

 [Τροποποίηση των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της 

Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων 

Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 

Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί 

ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2015/2193.] 

 18.  Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019). 

 [Τροποποίηση του συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατή 

η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της δομής και της 

λειτουργίας των δικαστηρίων με την επαναλειτουργία των 

δύο ανωτάτων δικαστηρίων που προβλέπονται στο 

Σύνταγμα της Δημοκρατίας, ήτοι του Ανωτάτου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, την απονομή στα δύο αυτά δικαστήρια 

πρόσθετης δικαιοδοσίας τρίτου βαθμού, καθώς και με την 

ίδρυση και λειτουργία Εφετείου για την εκδίκαση των 

εφέσεων, ρύθμιση η οποία προτείνεται με τα νομοσχέδια 

που τιτλοφορούνται «Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης 

(Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» 
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και «Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019».] 

 19.  Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών 

(Διαδικασία Πρόσληψης και Συναφή Θέματα) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.034-2022). 

 (Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της διαδικασίας 

πρόσληψης των συμβασιούχων ειδικών αστυνομικών, 

τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων για 

πρόσληψή τους και των καθηκόντων που θα εκτελούν.) 

 20.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 

Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021). 

 (Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το 

αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο θα επισύρει την 

ποινή της φυλάκισης διά βίου.) 

 21.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας 

κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και 

περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022). 
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 [Τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμου με τον οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ειδικό νομοθετικό 

πλαίσιο για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των 

διατάξεων της κυρωθείσας διά νόμου Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας («Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης»), ώστε να θεσπισθεί το ιδιώνυμο 

αδίκημα της γυναικοκτονίας, το οποίο να επισύρει την 

ποινή της φυλάκισης διά βίου.] 

Απόσυρση 
Επανακατάθεση 

22.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας - Θέση Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.033-2022). 

 23.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.035-2022). 

 24.  Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού 

Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά 

Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 

101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.036-2022). 
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 25.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές 

και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.037-2022). 

 26.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Ακαδημία Επαγγελμάτων Φιλοξενίας Κύπρου) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.038-2022). 

 27.  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.039-2022). 

 28.  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - 

Θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού 

Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.040-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι 

επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, 

προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 
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 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία 

αποσκοπεί στην αλλαγή των ισορροπιών στην 

ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική 

δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή 

Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(20.1.2022). 

(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

 

 

Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2022 

ΛΣΜ/ΓΧ 

 

 

 

 


