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Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.172(Ι)/2017  •       Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί ενιαία κατηγορία συμβασιούχων υπαξιωματικών, οι οποίοι 
να διέπονται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς, το οποίο θα καθορίζεται με 
κανονισμούς.)

Ν.173(Ι)/2017      •     Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του   
           2017.

(Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να 
δημιουργηθούν τρεις νέοι βαθμοί προαγωγής για τους υπαξιωματικούς, ο 
βαθμός του Ανθυπασπιστή Α΄, του Ανθυπασπιστή Β΄ και του Ανθυπασπιστή Γ΄, 
και να καταργηθεί ο βαθμός του Ανθυπασπιστή που ισχύει σήμερα.)  

Ν.101(Ι)/2018      •     Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, έτσι ώστε να βελτιωθούν 
οι υφιστάμενες διαδικασίες υγειονομικής εξέτασης ή επανεξέτασης των 
εθνοφρουρών, των εφέδρων και των οπλιτών με σύμβαση με τη θεσμοθέτηση 
νέας υγειονομικής επιτροπής, της Επιτροπής Εξέτασης Ψυχικής Ικανότητας.)  

ΚΔΠ 429/2017     •        Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και                 
                                      Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί  
                                      του 2017.

(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τις 
προσλήψεις, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις προαγωγές και τον τερματισμό της 
απασχόλησης των εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως και μετονομασία τους 
σε “συμβασιούχους υπαξιωματικούς”.)

ΚΔΠ 427/2017     •       Οι περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της    
                                      Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

[Τροποποίηση των περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του 
Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή 
φιλοδωρήματος στις πενήντα δύο (52) εθελόντριες υπαξιωματικούς οι οποίες 
θα μονιμοποιηθούν και επιπρόσθετα να καλυφθούν ορισμένα κενά που 
παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των υπό αναφορά βασικών κανονισμών σε 
σχέση με το καθεστώς που υπηρετούν.]
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ΚΔΠ 428/2017     •        Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και  
                                      Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2017.

[Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των ισχυόντων περί Υπαξιωματικών του 
Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) 
Κανονισμών, που διέπουν τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και 
αφυπηρετήσεις των υπαξιωματικών του στρατού.]

ΚΔΠ 88/2018        •        Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και   
            Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, 
έτσι ώστε αξιωματικοί που διορίζονται στον στρατό, μετά από διαγωνισμό, στον 
βαθμό του Υπολοχαγού ή του Λοχαγού να δύναται να προαχθούν σε ανώτερο 
βαθμό, εφόσον προαχθεί στον ανώτερο αυτό βαθμό ένας τουλάχιστον από 
τους αξιωματικούς όπλων του στρατού ξηράς που κατά το έτος διορισμού των 
εν λόγω απευθείας διορισθέντων αξιωματικών προήχθησαν στον βαθμό του 
Υπολοχαγού ή Λοχαγού, αντίστοιχα.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.11(Ι)/2018        •        Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου, ώστε αυτός 
να συνάδει με τις ρυθμίσεις του περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικού) Νόμου του 
2011, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία (2010-2020).]

Ν.23(Ι)/2018         •        Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 169Α του περί Ποινικού Κώδικα 
Νόμου, που αφορούν τον ιατρικό τερματισμό της εγκυμοσύνης και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτός επιτρέπεται, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το 
αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας να αποφασίζει για το ζήτημα αυτό.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

ΚΔΠ 373/2017     •        Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 
2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή 
του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της 
Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών 
και κηπευτικών ειδών”.  Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών και οι κατευθυντήριες 
γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι δοκιμές 
διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών 
των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.)

ΚΔΠ 374/2017  •       Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 
2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση των 
Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή 
του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της 
Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών 
και κηπευτικών ειδών”.  Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών και οι κατευθυντήριες 
γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι δοκιμές 
διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών 
των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.)

Σ.Υ.               •     Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας - Θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού     
                                          Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού 
Λειτουργού Α΄ και για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού, αντίστοιχα, έτσι 
ώστε τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις αυτές να ανταποκρίνονται με 
σαφήνεια στα καθήκοντα και τις ευθύνες των πιο πάνω θέσεων.  Ειδικότερα, 
αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ 
διαγράφεται από τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης η μεταπτυχιακή ή ειδική 
εκπαίδευση, διαζευκτικά, σε θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία και πλέον 
απαιτείται μόνο ειδική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την πρόγνωση καιρού 
και περαιτέρω καθορίζεται η ελάχιστη διάρκεια της σχετικής εκπαίδευσης σε 

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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τουλάχιστον τέσσερις μήνες, ενώ στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας δεν υπήρχε 
καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης. 
Περαιτέρω, αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού 
Λειτουργού:
1.  διαγράφεται από τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης το πανεπιστημιακό   
     δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα Πολιτικής Μηχανικής και
2.  διαγράφεται από την υποσημείωση σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα                 
  της θέσης η σχετική αναφορά σε μεταπτυχιακή ή ειδική εκπαίδευση,     
  διαζευκτικά, σε θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία και πλέον    
   περιλαμβάνεται αναφορά μόνο σε ειδική εκπαίδευση σε θέματα που    
   αφορούν την πρόγνωση καιρού, έτσι ώστε, σε περίπτωση διορισμού  
   υποψηφίου ο οποίος δεν έχει τύχει εκπαίδευσης στην πρόγνωση του  
                            καιρού, αυτός να υποχρεούται, αν του προσφερθεί υποτροφία, να αποκτήσει  
     τέτοιο προσόν με ειδική εκπαίδευση.)

Ν.12(Ι)/2018        •    Ο περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας Συνδέσμων Προστασίας Φυτών   
                                     (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε αφενός μεν οι εσωτερικοί 
κανονισμοί που εκδίδονται από τους συνδέσμους προστασίας φυτών να τίθενται 
σε ισχύ, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, αφετέρου δε οι λογαριασμοί εκάστου συνδέσμου προστασίας 
φυτών να ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1.  Οι εσωτερικοί κανονισμοί που εκδίδονται από τους συνδέσμους προστασίας  
    φυτών, αφού υπογραφούν από τον πρόεδρο και τα μέλη αυτών, να έχουν   
     άμεση εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, οι εν 
λόγω εσωτερικοί κανονισμοί υπογράφονταν από τον πρόεδρο και τα μέλη 
των συνδέσμων προστασίας φυτών και εφαρμόζονταν από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η οποία 
διενεργείτο με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

2.  Οι λογαριασμοί εκάστου συνδέσμου προστασίας φυτών να ελέγχονται από   
     εγκεκριμένους λογιστές ή εγγεγραμμένους ελεγκτές, δηλαδή από νόμιμους    
        ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια δυνάμει των διατάξεων του    
      περί Ελεγκτών Νόμου σε ετήσια βάση, καθώς και οποτεδήποτε ο έλεγχος αυτός   
    κριθεί αναγκαίος από τον διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή την επιτροπή  
     των εν λόγω συνδέσμων.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου, οι εν 
λόγω λογαριασμοί ελέγχονταν από τον διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας 
μετά από τη λήξη της θητείας και πριν από την εκλογή νέας επιτροπής κάθε 

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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συνδέσμου ή οποτεδήποτε αυτό κρινόταν αναγκαίο από τον ίδιο.) 

ΚΔΠ 91/2018       •       Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/2109/
ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη 
βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο)”.  
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιούνται τα Παραρτήματα 
ΙΙ και IV και αντικαθίστανται τα Παραρτήματα ΙΙΙ και V των υφιστάμενων 
κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να προστεθούν νέα είδη κτηνοτροφικών φυτών 
στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας και αφετέρου να 
τροποποιηθεί η βοτανική ονομασία του είδους “λόλιον το υβρίδιο”.]

Σ.Υ.                         •        Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας)     
                                         Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας, έτσι ώστε να 
εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της 
θέσης.
Ειδικότερα, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 
1.   Προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης σημείωσης σύμφωνα με   
     την οποία οι υποψήφιοι που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε κλάδο της  
     μηχανικής επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του        
     ΕΤΕΚ.
2.   Διεύρυνση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων της θέσης, έτσι  

ώστε το επιστημονικό προσωπικό όλων των κλάδων του τμήματος να έχει 
τη δυνατότητα διεκδίκησής της.

3.   Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την απαιτούμενη πενταετή τουλάχιστον   
     διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση, ώστε η πείρα αυτή να είναι δυνατόν να    
    έχει αποκτηθεί είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και όχι κατά   
   προτίμηση στη δημόσια υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο ισχύον σχέδιο    
      υπηρεσίας. 
4.  Τροποποίηση του απαιτούμενου προσόντος που αφορά την πολύ καλή γνώση     
   της αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε ο υποψήφιος, πέραν της πολύ καλής    
     γνώσης της ελληνικής γλώσσας, να κατέχει, διαζευκτικά, πολύ καλή γνώση    
     της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.)

Ν.27(Ι)/2018        •       Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων    
                                      Νόμος του 2018.

(Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί 
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βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και 
λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν την 
κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1.   Η σύσταση  και  λειτουργία συμβουλευτικών  επιτροπών  για κάθε γεωργικό  
                    προϊόν ξεχωριστά, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εξέταση αιτήσεων των    
                                                          ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων, και η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης 

  για σκοπούς αναγνώρισής τους ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης      
                                                  παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών   
                                                   ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

2.  Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένα   
    ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο για σκοπούς αναγνώρισής του ως ομάδας    
     παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης    
     οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης. 
3.  Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής από τα    
      ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση απόρριψης της υποβληθείσας   
      αίτησης αναγνώρισής τους.
4.  Οι έλεγχοι που διεξάγει το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια αρχή εφαρμογής             

                                             του νόμου και οι κυρώσεις που η ίδια δύναται να επιβάλλει.)

ΚΔΠ 101/2018     •      Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
(Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) 
Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να 
επιτευχθεί βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση 
και λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν την 
κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.
Περαιτέρω, με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα 
ακόλουθα:
1. Τα ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια ανά γεωργικό προϊόν τα οποία το   
     ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο πρέπει να πληρεί για σκοπούς αναγνώρισής                     
   του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων  
      παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών. 
2. Η μεθοδολογία υπολογισμού του όγκου και της αξίας εμπορεύσιμης   
   παραγωγής του νομικού προσώπου για σκοπούς αναγνώρισής του ως    
 ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων    
  παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής     
     οργάνωσης.
3.  Οι προϋποθέσεις διάθεσης της παραγωγής των μελών ομάδας παραγωγών, 
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  οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης      
     οργανώσεων παραγωγών.
4.  Ο ελάχιστος χρόνος συμμέτοχης ενός παραγωγού ως μέλους ομάδας 
       παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης 
      οργανώσεων παραγωγών και η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση 
     διαγραφής ή παραίτησης ενός μέλους.)

Ν.70(Ι)/2018    •     Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων  
                                     (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι εξουσίες 
και οι αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού στον διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Ειδικότερα, με τον υπό 
συζήτηση νόμο αντικαθίστανται οι όροι “Διευθυντής Αναδασμού” και “Υπηρεσία 
Αναδασμού”, όπου αυτοί απαντούν στο κείμενο του υφιστάμενου νόμου, με 
τους όρους “Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας” και “Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”, αντίστοιχα.)

Ν.79(Ι)/2018  •       Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)    
                                      (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι εξουσίες 
και οι αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού στον διευθυντή 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Ειδικότερα, με τον υπό 
αναφορά νόμο αντικαθίστανται οι όροι “Διευθυντής Αναδασμού” και “Υπηρεσία 
Αναδασμού”, όπου αυτοί απαντούν στο κείμενο του υφιστάμενου νόμου, με 
τους όρους “Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας” και “Τμήμα 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”, αντίστοιχα.)

ΚΔΠ 182/2018  •       Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί)    
                                      Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι 
εξουσίες και οι αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού στον 
διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Ειδικότερα, με τους 
υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται οι όροι “Διευθυντής Αναδασμού” και 
“Υπηρεσία Αναδασμού”, όπου αυτοί απαντούν στο κείμενο των υφιστάμενων 
κανονισμών, με τους όρους “Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας” και “Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”, αντίστοιχα.)

ΚΔΠ 226/2018     •     Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της    
                                      Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Λιοπέτρι (Καταργητικοί) Κανονισμοί    
                                      του 2018.

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάλυση 
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του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Λιοπετρίου, καθώς και η κατάργηση της 
επιτροπής που διαχειρίζεται το εν λόγω υδατικό έργο και η οποία είχε συσταθεί 
δυνάμει των καταργηθέντων κανονισμών.)

ΚΔΠ 225/2018   •       Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της    
                                    Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Σωτήρα (Καταργητικοί) Κανονισμοί   
                                      του 2018.

(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάλυση 
του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σωτήρας, καθώς και η κατάργηση της 
επιτροπής που διαχειρίζεται το εν λόγω υδατικό έργο και η οποία είχε συσταθεί 
δυνάμει των καταργηθέντων κανονισμών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.186(Ι)/2017     •        Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών    
                                      Διακανονισμών Νόμος του 2017.

[Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα οργανωμένα ταξίδια, 
τις διακοπές και περιηγήσεις, καθώς και εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με 
τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 
2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και 
την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 
90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.187(Ι)/2017      •         Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του   
           2017.

[Εναρμόνιση με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα 
ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία 
τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.188(Ι)/2017      •     Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των   
                                      Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)     
                                      Νόμος του 2017.

[Εναρμόνιση με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα 
ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία 
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τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.12(ΙΙ)/2017        •        Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της   
                                      Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας   
                                      του 2018 Νόμος του 2018.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για 
το έτος 2018 συνολικού ύψους €48.794.917.)

Ν.34(Ι)/2018   •     Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός)   
                                      Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με μέρος των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ:
1.   Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 για τον 

καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

2.  Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα καυσίμων 
βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά 
με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.]

Σ.Υ.                          •     Οι περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -   
                                      Θέση Ανώτερου Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Σχέδια   
                                      Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο 
υπηρεσίας.)  

Ν.62(Ι)/2018       •        Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων   
                                      Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές”.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Αριθμός νόμου             Συνοπτικός τίτλος νόμου
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Ν.15(ΙΙΙ)/2017      •     Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής    
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την 
Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των 
Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση 
της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε εκ μέρους της ΚΔ από 
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόσχα, την 21η Οκτωβρίου 2016, 
δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.819, ημερομηνίας 
24 Νοεμβρίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφασή του με αρ. 
81.615, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016. Η εν λόγω απόφαση για τροποποίηση 
περιλαμβάνει τις τυπικές γλωσσικές διορθώσεις που έγιναν μέσω της 
ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της ΚΔ και συγκεκριμένα των ρηματικών 
διακοινώσεων της πρεσβείας της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη 
Λευκωσία με αρ. 17/Ν και 302/Ν, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017 και 30 Μαΐου 
2017, αντίστοιχα, και της ρηματικής διακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών 
της ΚΔ με αρ. 3.13.224.001, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017.)

N.19(III)/2017     •         Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά  

            με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή  
και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο 
Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία 
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή και Συνέχιση Σπουδών 
σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών, η οποία υπογράφτηκε 
στις 15 Μαρτίου 2016 στη Λευκωσία και εγκρίθηκε με την καλυπτική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.707, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, η 
οποία τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή του με αρ. 80.446, ημερομηνίας 
21ης Μαρτίου 2016.)

N.21(III)/2017      •         Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του  
           Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της  
                                      Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.

[Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη και στη Λετυκωσία 
στις 17 Νοεμβρίου 2016, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με 
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αρ. 80.241 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2016.]

N.18(III)/2017      •        Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα  

           (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 για τη 
Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα 
Μέταλλα, η οποία υιοθετήθηκε στην 31η Συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου 
της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας στις 13 
Δεκεμβρίου 2012 και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
με αρ. 81.790, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2016.)

N.17(III)/2017     •        Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά 
από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα 
Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης του 
Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα 
Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές 
Εμπόριο. Οι υπό κύρωση τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν στην έβδομη διάσκεψη 
των μερών της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από τις 4 έως τις 
15 Μαΐου 2015. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 81.345, 
ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε όπως η ΚΔ προσχωρήσει στις 
υπό κύρωση τροποποιήσεις της σύμβασης.)

N.20(III)/2017     •         Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπεγράφη την 21η 

Νοεμβρίου 2014 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.852 
και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009.)

N.16(III)/2017      •        Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που 
Σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που 
Σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά.)

N.5(III)/2018       •         Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση 
Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που Προέρχονται από Πλοία και περί   

                                       Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.   Η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Διεθνούς 

Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων 
που Προέρχονται από Πλοία, η οποία υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 13η 
Φεβρουαρίου 2004 κατόπιν έγκρισης της προσχώρησης της Δημοκρατίας με 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 81.740, ημερομηνίας 
2 Δεκεμβρίου 2016.

2.   Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του υπό εξέταση νομοσχεδίου, καθώς 
και του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως αρμόδιας αρχής 
για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης.

3.   Η επιβολή υποχρέωσης στον πλοίαρχο και στον έχοντα την εκμετάλλευση 
πλοίου να τηρούν γενικά τις πρόνοιες της σύμβασης, να διαθέτουν και να 
τηρούν σχέδιο διαχείρισης θαλασσέρματος και μητρώου θαλασσέρματος, 
να διεξάγουν διαχείριση θαλασσέρματος και να πραγματοποιούν ανταλλαγή 
θαλασσέρματος και διαχείριση ιζημάτων για πλοία κατά τα προβλεπόμενα 
στη σύμβαση.

4.   Η επιβολή υποχρέωσης στην αρμόδια αρχή και στην Αρχή Λιμένων Κύπρου 
να διασφαλίζουν και να παρέχουν τις αναγκαίες σύμφωνα με τη σύμβαση 
εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις για την υποδοχή, συλλογή, μεταφορά, 
διάθεση και τελική επεξεργασία ιζημάτων.

5.   Η ανάθεση αρμοδιότητας στην αρμόδια αρχή για επιθεώρηση κυπριακών 
πλοίων, έκδοση και θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού στα κυπριακά πλοία 
κατόπιν επιθεώρησης, έγκριση σχεδίων διαχείρισης θαλασσέρματος και χορήγηση 
εξαιρέσεων σε κυπριακά πλοία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

6.   Η παραχώρηση εξουσιών στους επιθεωρητές πλοίων για τη διενέργεια 
ελέγχου συμμόρφωσης των κυπριακών πλοίων και των αλλοδαπών πλοίων 
που βρίσκονται σε λιμάνι, στη χωρική θάλασσα ή σε υπεράκτια εγκατάσταση 
της Δημοκρατίας.

7.   Ο καθορισμός ποινών σε σχέση με ποινικά αδικήματα και διοικητικού 
προστίμου σε σχέση με αδικήματα που προκύπτουν από τις διατάξεις του 
νόμου, των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και της σύμβασης.

8.   Η παραχώρηση σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιώματος άσκησης ιεραρχικής 
προσφυγής ενώπιον του υπουργού στον πλοιοκτήτη.

9.    Η παραχώρηση δυνατότητας στον υπουργό να καθορίζει με διάταγμά του 
τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

    Η παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς      
     για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης και του νόμου.)

N.2(III)/2018       •      Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς 
           Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - 

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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           ICMP) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
[Κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας Προσχώρησης 
για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής Αγνοουμένων (In-
ternational Commission on Missing Persons - ICMP), η οποία υπογράφτηκε 
στη Χάγη στις 14 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου υπ’ αριθμόν Ε79.862, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2015.]

N.1(III)/2018  •        Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της   
            Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή  
                                      Κλεμμένης ή Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά  
            Πολιτιστικής Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή 
Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά Πολιτιστικής Περιουσίας, η 
οποία υπογράφτηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κατά την επίσκεψη της Υπουργού Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 2017.)

N.8(III)/2018       •        Ο περί του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση 
του Ισημερινού (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας 
και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού. 
Η συμφωνία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Νοεμβρίου 2016 από τους 
αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της ΕΕ, τους 
αντιπροσώπους της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της Δημοκρατίας του 
Περού, καθώς και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Ισημερινού.)

N.6(III)/2018        •     Ο περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων, 
η οποία υιοθετήθηκε στα πλαίσια της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό 
Διεθνές Δίκαιο και υπογράφτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2000.)

N.3(III)/2018        •     Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε να προστεθεί στα 
ποινικοποιηθέντα δυνάμει του νόμου αυτού αδικήματα το έγκλημα της επίθεσης, 
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καθώς και η διόρθωση ορισμένων υφιστάμενων διατάξεων του νόμου, ώστε να 
συνάδει νομοτεχνικά με τη συνθήκη.]

N.9(III)/2018        •     Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για   

            Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας  

       και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα  
                        Άμυνας, η οποία υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Άμυνας των δύο μερών  
                                          στις 4 Απριλίου 2017 στο Παρίσι.)

N.4(III)/2018         •    Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
ΚΔ και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία 
υπογράφτηκε στο Πεκίνο στις 13 Μαΐου 2017 και εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 82.465, ημερομηνίας 26 Απριλίου 
2017.)

N.7(III)/2018        •     Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του 
Καναδά, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
[Κύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (SPA-Strategic Partner-
ship Agreement) Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, 
αφενός, και του Καναδά, αφετέρου, που υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 30 
Οκτωβρίου 2016 από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ και τον 
αντιπρόσωπο του Καναδά στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Καναδά.]

N.17(III)/2018      •     Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων 
Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε 
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της 
Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων 
Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε 
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, 
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η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στις 4 Ιανουαρίου 2018 στη Λευκωσία 
και εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.209 και 
ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2018.)

N.15(III)/2018      •        Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση από την ΚΔ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά, που υπεγράφη στη Μόσχα στις 24 Οκτωβρίου 2017.)

N.11(III)/2018      •     Ο περί του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί 
Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.
(Κύρωση του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Καταστολής 
Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών, του οποίου η υπογραφή αποφασίστηκε 
με την υπ’ αριθμόν 81.613 και ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016 απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.)

N.10(III)/2018      •        Ο περί της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη 
Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση από την ΚΔ της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων 
σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, που υπογράφτηκε στο Πεκίνο στις 10 
Σεπτεμβρίου 2010, της οποίας η υπογραφή αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 
81.614 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 
2016.)

N.16(III)/2018      •        Ο περί της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας 
της Κούβας, αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου 
2016 και την υπογραφή της οποίας εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφασή του με αρ. 81.789 και ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2016.)

N.14(III)/2018      •     Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε από 
τα δύο μέρη στη Μάλτα στις 27 Απριλίου 2017. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την 
απόφασή του με αρ. Α81.278 και ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2016 ενέκρινε τόσο 
τη διαπραγμάτευση όσο και το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας, ενώ παράλληλα 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας 
εκ μέρους της ΚΔ.) 

N.12(III)/2018     •     Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στη 
Λευκωσία στις 29 Μαΐου 2017. Το Υπουργικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις του 
με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και με αρ. Ε81.126 και ημερομηνία 
24 Αυγούστου 2016 ενέκρινε τόσο τη διαπραγμάτευση όσο και το ίδιο το κείμενο 
της συμφωνίας, ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να προβεί 
στην υπογραφή της συμφωνίας εκ μέρους της ΚΔ.)

N.13(III)/2018      •     Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη 
στη Λευκωσία την 31η Ιουλίου 2017, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. ΕΜ 82.761 και ημερομηνία 8 Ιουνίου 2017.)

N.49(Ι)/2018        •     Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον 
Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη 
Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018. 
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 511/2014/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης 
των χρηστών βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους 
Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που 
Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.182(Ι)/2017     •   Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
το προβλεπόμενο στην εν λόγω νομοθεσία Ταμείο Ειδικών Αναγκών, μέρος των 
εσόδων του οποίου προέρχεται από τα καθαρά έσοδα τα οποία εισπράττονται 
από το εκδιδόμενο βάσει άλλης νομοθεσίας Λαχείο Προνοίας, σε περίπτωση 
που η νομοθεσία με βάση την οποία αυτό εκδίδεται καταργηθεί, θα συνεχίσει να 
ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το αντίστοιχο και/ή υψηλότερο 
ποσό, όπως ήδη προβλέπεται από τον υπό τροποποίηση νόμο.)  
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί μερικώς 
την αναπομπή.)

Ν.9(Ι)/2018          •   -     Ο περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικός) Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 75/2018        -     Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου και των σχετικών κανονισμών 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των σχεδίων 
κοινωνικής πρόνοιας.)

ΚΔΠ 319/2017    •   Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων 
και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση 
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθούν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.  Η διαγραφή της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των μη θανατηφόρων 

ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και σε 
πρόσωπα εκτός εργασίας, ώστε να περιοριστεί η υποχρέωση γνωστοποίησης 
μόνο στα θανατηφόρα ατυχήματα.

2.  Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών των ατυχημάτων 
που συμβαίνουν σε πρόσωπα:

      α.    εκτός εργασίας, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, δραστη- 
ριοτήτων διασκέδασης ή αναψυχής και δραστηριοτήτων ιατρικής φύσης,

     β. τα οποία εργοδοτούνται σε πλοία και αεροσκάφη που ταξιδεύουν,
      γ.   τα οποία υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας, αλλά δεν 

είναι εργοδοτούμενα πρόσωπα, όπως είναι οι κληρωτοί στρατιώτες, 
οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες, εκτός στην περίπτωση θανατηφόρου 
ατυχήματος.
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3.  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών 
σε κατασκευές, υποστατικά, εγκαταστάσεις, αγωγούς, εξέδρες ή πλοία 
όπου διεξάγονται δραστηριότητες χαρτογράφησης, έρευνας, αναζήτησης, 
εξόρυξης ή μεταφοράς υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου.

4.  Η προσθήκη ορισμένων νέων περιπτώσεων επικίνδυνων συμβάντων.]

ΚΔΠ 330/2017    •  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των διαδικασιών και του 
πλαισίου λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων.)

Ν.2(Ι)/2018     •   Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί δικαίωμα σε 
χαμηλοσυνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση επιδόματος 
χαμηλοσυνταξιούχου, το οποίο παρέχεται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των 
Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, παρά τη λήξη της προθεσμίας που 
προβλέπει ο υφιστάμενος υπό τροποποίηση βασικός νόμος, στη βάση των ίδιων 
κριτηρίων που εφαρμόστηκαν για την εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
εντός της εν λόγω προθεσμίας.)

Ν.10(Ι)/2018     •   Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018.
[Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ).]

Ν.21(Ι)/2018     •   - Ο περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού  
                                                 Νόμος του 2018.

Ν.20(Ι)/2018    - Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.24(Ι)/2018    - Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, καθώς και τροποποίηση υφιστάμενων 
νομοθεσιών με σκοπό την προστασία και την προώθηση του μητρικού θηλασμού 
με την ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας Στρατηγικής Προστασίας, Προαγωγής 
και Υποστήριξης του Μητρικού Θηλασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 
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προαγωγή του μητρικού θηλασμού και την εξοικείωση όλου του πληθυσμού με 
τον μητρικό θηλασμό σε δημόσιους χώρους.)

Ν.63(Ι)/2018     •   Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας 
απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι 
δικαιούχο ΕΕΕ ή δημόσιου βοηθήματος για οφειλές που καθορίζονται στον νόμο 
αυτό από την 1η Ιουλίου 2018 στην 1η Ιουλίου 2019.)

ΚΔΠ 205/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και παράλληλα η κατάργηση 
των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 315/2003), με τους οποίους η Δημοκρατία είχε 
εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία αντικαθίσταται 
από τον πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό Κανονισμό.]

Ν.105(Ι)/2018     •   Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε κατά τη διαδικασία πρόσληψης 
ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε περιπτώσεις που ο 
αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων απασχόλησης είναι μικρότερος από πέντε, 
για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού του 10% να λαμβάνεται υπόψη και να 
προστίθεται στον αριθμό των υπό αναφορά θέσεων όχι μόνο ο αριθμός των 
αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος, όπως ισχύει 
σήμερα, αλλά και των προηγούμενων ετών, αφού τα προηγούμενα έτη δεν 
εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του νόμου.]

Ν.109(Ι)/2018     •   Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ώστε κατά την εξέταση 
από το δικαστήριο της περιουσιακής κατάστασης οφειλέτη χρέους για σκοπούς 
διαπίστωσης της ικανότητάς του να πληρώσει το χρέος του, το οποίο οφείλεται 
δυνάμει απόφασης ή διατάγματος του δικαστηρίου και το οποίο παραμένει εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει απλήρωτο, να μη θεωρείται μέρος της περιουσίας του εν 
λόγω οφειλέτη και ως εκ τούτου να μη λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο 
οποιοδήποτε ποσό το οποίο αυτός λαμβάνει ως δημόσιο βοήθημα ή ως ΕΕΕ ή 
ως σύνταξη η οποία δεν υπερβαίνει το όριο της φτώχιας, καθώς και οποιοδήποτε 
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επίδομα παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου της Δημοκρατίας, καθώς και 
το φοιτητικό επίδομα ή χορηγία που παραχωρείται δυνάμει των διατάξεων του 
περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.138/2017     •  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου “ακίνητη ιδιοκτησία” 
που περιλαμβάνεται σ’ αυτόν, έτσι που να συμπεριλαμβάνει για ορισμένους 
σκοπούς και θαλάσσιο χώρο που κηρύσσεται δυνάμει των διατάξεων του περί 
Διαχείρισης Ελλιμενισμού και Εξυπηρέτησης Σκαφών Αναψυχής Νόμου ως 
χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ο οποίος θα τύχει 
επίχωσης για σκοπούς δημιουργίας ξηράς.)

Ν.139/2017     •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Τροποποιητικός (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκμισθώσει 
μέρος παραλίας για σκοπούς ανάπτυξης μαρίνων και χώρων ελλιμενισμού και 
εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής υπό όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και 
κριτήρια που θα καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των 
διατάξεων της εν λόγω βασικής νομοθεσίας.]

ΚΔΠ 326/2017    •  Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) 
Κανονισμών, ώστε να εισαχθεί σε αυτούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία τυχόν 
εκμίσθωση ή χορήγηση άδειας χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας η 
οποία κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής 
θα υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Διαχείρισης Χώρων 
Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου.]

Ν.168(Ι)/2017     •   Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν 
ορισμένες διατάξεις του.  Ειδικότερα, με τον νόμο αυτό εισήχθησαν νέες 
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διατάξεις, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.   Την κατάργηση των διακρίσεων και τον καθορισμό κριτηρίων σε σχέση με 

την αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας.
2.   Την αντιμετώπιση των ευκαιριακών και εικονικών γάμων μεταξύ Κυπρίων 

πολιτών και αλλοδαπών.
3.   Τη δυνατότητα έγκρισης από τον διευθυντή του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης διόρθωσης λάθους σε καταχώριση 
στο Αρχείο Πληθυσμού το οποίο προέκυψε εξ αβλεψίας των αρμόδιων 
λειτουργών που προέβησαν στη σχετική καταχώριση. 

4.   Την υποχρέωση καταδικασθέντος πολίτη της Δημοκρατίας σε ποινή 
φυλάκισης ενός έτους και άνω να παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο 
ταυτότητάς του στον διευθυντή των Φυλακών. 

5.   Την ακύρωση του διαβατηρίου και του δελτίου ταυτότητας από τον διευθυντή 
του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, αν αυτά βρίσκονται 
σε ισχύ, σε περίπτωση που καταδικασθείς σε ποινή φυλάκισης ενός έτους 
και άνω για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδώσει το διαβατήριο και το δελτίο 
ταυτότητάς του.

6.   Τον καθορισμό της διαδικασίας καταχώρισης θανάτου στο ληξιαρχικό μητρώο.
7.   Την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων προνοιών των πράξεων 

που τιτλοφορούνται “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία” και “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 328/2011 της Επιτροπής της 5ης 
Απριλίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς 
της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία όσον αφορά 
τις στατιστικές για τις αιτίες θανάτου”.

8.   Την εγγραφή στο Αρχείο Πληθυσμού πολιτών της Δημοκρατίας οι οποίοι 
βρίσκονται στη Δημοκρατία.]

Ν.43(Ι)/2017     •   Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2017.
(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να 
εισαχθούν σ’ αυτόν ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα 
στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν κατά την έκδοση αδειών οικοδομής όρους οι 
οποίοι αφορούν τη συνετή χρήση, την εξοικονόμηση και την επαναχρησιμοποίηση 
του ύδατος και στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς.)

Ν.155(Ι)/2018     •   Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
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Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ειδική διάταξη σε σχέση με τις εκλογές για 
την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2018, σύμφωνα με την οποία 
η προθεσμία υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και 
κατ’ ακολουθίαν η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για ψηφοφορία στα 
εκλογικά κέντρα του εξωτερικού να λήγουν τη 18η Δεκεμβρίου 2017 αντί τη 2α 

Ιανουαρίου 2018. Επιπρόσθετα, καταργήθηκε διάταξη της βασικής νομοθεσίας 
η οποία κατέστη ανενεργή λόγω της κατάργησης της υποχρεωτικής άσκησης 
του εκλογικού δικαιώματος αναφορικά με όλες τις εκλογικές διαδικασίες που 
διενεργούνται στη Δημοκρατία.]

Ν.175(Ι)/2017     •  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, ώστε:
1.   σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν από 

οποιοδήποτε συμβούλιο αποχετεύσεων για το έτος 2017 στο σύνολο των 
ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας εντός των ορίων της περιοχής 
του με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας υπερβαίνει 
το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν για το έτος 2016 στο 
σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη τα οποία 
καθορίστηκαν από κάθε συμβούλιο για το έτος 2017 για τον κάθε ιδιοκτήτη 
ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας να μειωθούν κατά το ποσοστό που προκύπτει 
από τη διαφορά του συνολικού επιβαλλόμενου ποσού των τελών του έτους 
2017 με αυτό του έτους 2016 διαιρουμένης με το συνολικό επιβαλλόμενο 
ποσό των τελών του έτους 2016 και

2.    σε περίπτωση που το επιβληθέν τέλος για το έτος 2017 έχει καταβληθεί από 
τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας και υπερβαίνει το τέλος που 
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των πιο πάνω, η διαφορά να επιστρέφεται στον 
ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας διά συμψηφισμού με το τέλος που 
θα επιβληθεί για το έτος 2018.)

Ν.161(Ι)/2017     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί ότι τα 
προβλεπόμενα ποσά στον Τρίτο Πίνακα του εν λόγω νόμου, τα οποία αφορούν 
τα δικαιώματα τα οποία επιβάλλονται σε νομικά πρόσωπα που ασκούν 
οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επιτήδευμα 
ή επάγγελμα εντός των δημοτικών ορίων, αποτελούν τα ανώτατα όρια των 
επιβαλλόμενων δικαιωμάτων.)

Ν.162(Ι)/2017     •  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι 
διατάξεις του οι οποίες προβλέπουν την υποβολή των τελικών λογαριασμών 
των κοινοτήτων στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, έτσι που να συνάδουν 
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με τις αντίστοιχες διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου αναφορικά με υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων για έλεγχο στον υπό αναφορά αξιωματούχο.)

Ν.159(Ι)/2017     •   Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ρύθμιση σύμφωνα με την οποία 
οι κατεχόμενες κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€5.000) θα εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του 
εν λόγω νόμου και γι’ αυτές θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Κοινοτήτων 
Νόμου, με τις οποίες καθορίζεται η σχετική διαδικασία που ακολουθείται σε 
σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους.]

Ν.71(Ι)/2018     •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε οποιαδήποτε απόφαση, ειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιασδήποτε 
αρχής, οι οποίες προβλέπονται στην εν λόγω βασική νομοθεσία, καθώς και 
οποιοδήποτε διάταγμα ή δικαστική απόφαση αναφορικά με οποιαδήποτε ακίνητη 
ιδιοκτησία, που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την αξία οποιασδήποτε 
ακίνητης ιδιοκτησίας, να γνωστοποιούνται από την οικεία αρχή στον ιδιοκτήτη της 
ακίνητης ιδιοκτησίας με την αποστολή σε αυτόν σχετικής γραπτής ειδοποίησης.]
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να μην αποδεχθεί την 
αναπομπή. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του 
νόμου αυτού στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος 
και εκδόθηκε η σχετική απόφαση υπέρ της Βουλής.)

Ν.23(ΙΙ)/2018      •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.702.965 και έσοδα ύψους 
€1.831.650.)

Ν.74(Ι)/2018     •   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις 
του οι οποίες αφορούν την επιβολή τέλους για την καθαριότητα και τη συλλογή, 
αποκομιδή και διαχείριση σκυβάλων, καθώς και τις προβλεπόμενες στην εν 
λόγω βασική νομοθεσία αρμοδιότητες των δήμων για την παροχή υπηρεσιών 
κοινωνικού χαρακτήρα και για τον έλεγχο της λειτουργίας θεάτρων και άλλων 
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χώρων θεάματος. Επιπρόσθετα, εισήχθησαν νέες διατάξεις, για να καθοριστεί 
ρητά ότι τα δημοτικά συμβούλια έχουν την αρμοδιότητα να προβαίνουν σε 
πράξεις διδυμοποίησης ή/και αδελφοποίησης ή/και σε οποιασδήποτε μορφής 
συνεργασία με άλλες τοπικές αρχές.)

Ν.45(Ι)/2018     •   Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ρητά σε αυτόν 
ότι τα κοινοτικά συμβούλια λόγω της φύσης και των αρμοδιοτήτων τους είναι 
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Επιπρόσθετα, με τον νόμο αυτό επήλθε 
απλούστευση της προβλεπόμενης πολύπλοκης και χρονοβόρας διαδικασίας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας και ρύθμιση αυτής κατά 
παρόμοιο τρόπο με αυτόν που εφαρμόζεται στους δήμους και σε άλλα νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου.)

Ν.76(Ι)/2018     •  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 
Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προθεσμία εντός της 
οποίας απαιτείται όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες προβούν σε 
τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, 
για σκοπούς συμμόρφωσης με την εν λόγω βασική νομοθεσία. Ειδικότερα, 
προβλέπεται ότι η υπό αναφορά προθεσμία λήγει την 30ή Ιουνίου 2019 αντί 
τη 14η Ιουλίου 2018. Επιπρόσθετα, επήλθαν στη βασική νομοθεσία ορισμένες 
βελτιωτικές αλλαγές.)

Ν.15(Ι)/2018     •   Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της 
Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης 
της Κυβείας Νόμου, ώστε να μειωθεί το ποσό που καταβάλλεται ως δικαίωμα 
για την εξασφάλιση άδειας μηχανής “καζαντί” από διακόσια δέκα ευρώ (€210) 
που ισχύει σήμερα σε είκοσι πέντε ευρώ (€25).]

Ν.64(Ι)/2018      •   Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, 
ώστε να καταστεί δυνατή αφενός η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών 
παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 
30ή Ιουνίου 2019, και αφετέρου η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που 
έληξαν την 30ή Ιουνίου 2018.)

Ν.80(Ι)/2018    •   Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
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[Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή του 
με τα άρθρα 9.1, 31.8.α) και 33.2.ε) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση 
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως διορθώθηκε. 
Παράλληλα, με τον νόμο αυτό επιτεύχθηκε η αποτελεσματική εφαρμογή του 
άρθρου 2.ιδ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 26ης Ιουνίου 2013 για θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον 
προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο 
τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή της βασικής 
νομοθεσίας.]

Ν.35(Ι)/2018     •   Ο περί Πολιτικών Κομμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ώστε να επεκταθούν 
οι προβλεπόμενες σε αυτόν προθεσμίες υποβολής των οικονομικών 
καταστάσεων των πολιτικών κομμάτων στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου 
Πολιτικών Κομμάτων και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.     Επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας ο Γενικός Ελεγκτής δημοσιεύει 

την τελική έκθεση των ευρημάτων του από τη διεξαγωγή ελέγχου στα 
πολιτικά κόμματα δυνάμει της βασικής νομοθεσίας.

2.     Επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας ο Γενικός Ελεγκτής συντάσσει 
και δημοσιεύει έκθεση αναφορικά με τα ευρήματα του ελέγχου που 
διενεργεί ως προς τη νομιμότητα των εσόδων και των δαπανών των 
πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική εκστρατεία τους. 

Τέλος, επήλθαν επιπρόσθετες τροποποιήσεις, ώστε κάθε πολιτικό κόμμα 
να αναρτά στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο και να διαβιβάζει στον Έφορο 
Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων κατάλογο των προσώπων που 
είχαν προβεί σε ιδιωτικές εισφορές προς αυτό ύψους άνω των πεντακόσιων 
ευρώ (€500) κατά το αμέσως προηγούμενο έτος το αργότερο μέχρι την 30ή 
Ιουνίου κάθε έτους.]

Ν.43(Ι)/2018     •   Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Νόμου, ώστε για την άρση της ασυλίας ευρωβουλευτή και για την καταχώριση 
εκλογικών ενστάσεων αναφορικά με το δικαίωμα προσώπου να γίνει ή να 
παραμείνει ευρωβουλευτής να εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις που 
ισχύουν για τους βουλευτές.)

Ν.103(Ι)/2018     •   Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
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[Τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε να 
αυξηθούν οι προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές για τα αδικήματα που αφορούν την 
πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο από ποινή φυλάκισης μέχρι τρία (3) χρόνια και 
χρηματική ποινή ύψους μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες (£5.000) σε ποινή φυλάκισης 
μέχρι πέντε (5) χρόνια και χρηματική ποινή ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(€20.000).] 

Ν.102(Ι)/2018     •  Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και 
Δημόσιων Χώρων Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες σε αυτόν 
ποινές για τα αδικήματα που αφορούν την απόρριψη αποτσίγαρων, αναμμένων 
σπίρτων, αναπτήρων ή αναμμένων κάρβουνων σε δημόσιους χώρους και 
δημόσιους δρόμους από ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο και χρηματική 
ποινή ύψους μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο 
(2) χρόνια και σε χρηματική ποινή ύψους μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).] 

Ν.108(Ι)/2018     •   Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι 
προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές για ορισμένα αδικήματα τα οποία επιφέρουν 
βλάβη σε περιουσία. Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση της ποινής για το 
αδίκημα του εμπρησμού σε δάσος το οποίο ανήκει σε ιδιώτες ή στην κυβέρνηση 
ή το οποίο τελεί υπό την προστασία, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της κυβέρνησης 
από ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) χρόνων σε ποινή φυλάκισης είκοσι 
(20) χρόνων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αύξηση της ποινής για το αδίκημα της 
απόπειρας εμπρησμού σε δάσος το οποίο ανήκει σε ιδιώτες ή στην κυβέρνηση 
ή το οποίο τελεί υπό την προστασία, τον έλεγχο ή τη διαχείριση της κυβέρνησης 
και της ποινής για το αδίκημα του εμπρησμού σε σοδειές και φυτείες από 
ποινή φυλάκισης επτά (7) χρόνων σε ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) 
χρόνων. Τέλος, προβλέπεται η αύξηση της ποινής για το αδίκημα της απόπειρας 
εμπρησμού σε σοδειές και φυτείες από ποινή φυλάκισης τριών (3) χρόνων σε 
ποινή φυλάκισης έξι (6) χρόνων.]

Ν.104(Ι)/2018     •   Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι προβλεπόμενες 
σε αυτόν ποινές για τα αδικήματα που αφορούν το άναμμα φωτιάς και την 
πρόκληση πυρκαγιάς σε κρατικό δάσος ή πλησίον αυτού από ποινή φυλάκισης 
μέχρι πέντε (5) χρόνια και χρηματική ποινή ύψους μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες 
ευρώ (€25.000) σε ποινή φυλάκισης μέχρι δέκα (10) χρόνια και σε χρηματική 
ποινή ύψους μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).]
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Ν.106(Ι)/2018     •   Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) Νόμου, ώστε:
1.    να μειωθεί από πενήντα ευρώ (€50) σε είκοσι ευρώ (€20) το ύψος του 

τέλους που καταβάλλεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από 
τους ενδιαφερομένους για την παροχή σε αυτούς πληροφοριών όσον αφορά 
την ακίνητη ιδιοκτησία φυσικού προσώπου με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
ή νομικού προσώπου με αριθμό εγγραφής σε παγκύπρια βάση για όλους 
τους δήμους, τις κοινότητες ή τις ενορίες κάθε επαρχίας για τις οποίες 
λειτουργεί το μηχανογραφημένο σύστημα του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας και 

2.    να μειωθεί το τέλος που καταβάλλεται στο Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας από τους ενδιαφερομένους για την παροχή σε αυτούς 
πληροφοριών όσον αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού 
προσώπου για κάθε επαρχία, δήμο ή κοινότητα από είκοσι ευρώ (€20) σε 
δέκα ευρώ (€10).]

Σ.Υ.                   •   Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Πολεοδομίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
[Αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Πολεοδομίας [Κλίμακα Α13(ii)] στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε 
αυτό να συνάδει προς το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας 
(Κλίμακα Α9-11-12).]

ΚΔΠ 229/2018    •  Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών, ώστε 
να αναθεωρηθεί η πρόνοιά τους που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης 
επιβάρυνσης σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος προς το 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής. Ειδικότερα, 
προβλέπεται η αντικατάσταση της σχετικής πρόνοιας των περί Αποχετεύσεων 
Λάρνακας Κανονισμών, ώστε η υπό αναφορά πρόσθετη επιβάρυνση να 
επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
Νόμου που ρυθμίζουν την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που υποχρεούται 
να καταβάλει πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα οποιοδήποτε 
οφειλόμενο δικαίωμα ή τέλος στα συμβούλια αποχετεύσεων.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 432/2017    •  Οι περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική Επιτροπή) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η λειτουργία της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, η οποία συνίσταται δυνάμει του περί Κυπριακής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών Νόμου που εξουσιοδοτεί την έκδοση των εν λόγω κανονισμών 
και η οποία έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στον Διοικητή της ΚΥΠ ποια 
έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό της ΚΥΠ θα διαφυλάσσονται στο Κρατικό 
Αρχείο.  Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 
κριτήρια επιλογής των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της ΚΥΠ που 
αποστέλλονται για σκοπούς διαφύλαξής τους στο Κρατικό Αρχείο και ανοίγματός 
τους στο κοινό.  Επίσης, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και η διασφάλιση της 
πρόσβασης των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής στο αρχείο της ΚΥΠ και 
γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.)

Ν.69(Ι)/2018     •  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να βελτιωθεί το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο που διέπει την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση 
θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1.     Προστίθενται τα κρατικά πανεπιστήμια και το Κέντρο Παραγωγικότητας 

στους φορείς που η ειδική επιτροπή μπορεί να αναθέτει την ετοιμασία 
δοκιμίων για τη γραπτή εξέταση, πέραν της Υπηρεσίας Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

2.     Η αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης 
αναλαμβάνεται από τους φορείς στους οποίους η ειδική επιτροπή 
αναθέτει την ετοιμασία των δοκιμίων, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα κρατικά πανεπιστήμια ή το 
ΚΕΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση.

3.     Για την πλήρωση των μη επιστημονικών θέσεων εισδοχής για τις οποίες 
δεν απαιτείται πανεπιστημιακό προσόν να μη διεξάγεται προφορική εξέταση 
από την ΕΔΥ, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δικαιολογούνται 
επαρκώς από την ίδια, έτσι ώστε να απλοποιηθεί και να επιταχυνθεί η 
διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω θέσεων, λαμβανομένου υπόψη του 
γεγονότος ότι για το συγκεκριμένο επίπεδο θέσεων εισδοχής η προφορική 
εξέταση αποτελεί υποκειμενικό κριτήριο επιλογής και δεν πρέπει να έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα.
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4.    Παρέχεται δυνατότητα στην ειδική επιτροπή για σκοπούς ευελιξίας να 
επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων για την πλήρωση των θέσεων των 
οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού 
μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο 
σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου 
σπουδών, όπως ακριβώς ισχύει για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα 
δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις 
οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 
προσόν.

5.    Διορθώνονται ορισμένες ασάφειες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του  
      υφιστάμενου νόμου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
 
Ν.141(Ι)/2017     •  Ο περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) 

(Καταργητικός) Νόμος του 2017.
[Κατάργηση του περί Κυπριακού Μουσείου (Ίδρυσις Ταμείου διά την Ανέγερσιν) 
Νόμου (Νόμος αρ. 61 του 1987) όπως προβλέπεται σε σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017.]

ΚΔΠ 384/2017    •  Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 
(Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί του 2017.
(Καθορισμός των μελών και των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Αρχής 
Μεταφορών για υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16Ε της νομοθεσίας, 
σύμφωνα με το οποίο συστήνεται Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών.)

Ν.176(Ι)/2017     •   Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 
2016 για την τέταρτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των 
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.]

Σ.Υ.                  •   Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση 
Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών) - Θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Δημόσιων Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Δημόσιων Μεταφορών (Κλίμακα Α13(ii)) προς υλοποίηση των διατάξεων 
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του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, σύμφωνα με τον οποίο μία θέση 
Ανώτερου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών 
μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως θέση πρώτου διορισμού και 
προαγωγής.]

Σ.Υ.                  •  Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέσεις Λειτουργού Οδικών 
Μεταφορών Α΄ και Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2017.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οδικών 
Μεταφορών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) προς υλοποίηση των διατάξεων του 
συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού του 2009, σύμφωνα με τον 
οποίο εγκρίθηκε η δημιουργία και η πλήρωση τεσσάρων θέσεων Λειτουργού 
Οδικών Μεταφορών Α΄, δύο στον Τομέα Ρύθμισης και δύο στον Τεχνικό 
Τομέα, και αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας της 
θέσης Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), ούτως 
ώστε αυτό να συνάδει προς το νέο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη 
θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄.]

Ν.16(Ι)/2018     •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Εναρμόνιση με το άρθρο 14 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό 
έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για 
την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΚ.)

ΚΔΠ 90/2018     •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Εναρμόνιση με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1.  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΕ.

2.  Οδηγία 2014/46/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/37/ΕΚ σχετικά με τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχημάτων. 

3.  Οδηγία 2014/47/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης 
των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.)

Ν.17(Ι)/2018     •  Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2018.
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[Μερική εναρμόνιση με τα άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό 
επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την 
Ένωση.]

Ν.19(Ι)/2018     •   Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη ρύθμιση της διακίνησης με 
ποδήλατο για κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει όσον αφορά το εν 
λόγω θέμα, καθώς και για δημιουργία υποβάθρου για ασφαλή οδήγηση.)

Ν.25(Ι)/2018     •   Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Κατάργηση της παρεχόμενης από τη βασική νομοθεσία εξουσιοδότησης για 
έκδοση κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα 
οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 
οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, η 
οποία τοποθετείται την 31η Οκτωβρίου 2018, και κατάργηση οποιωνδήποτε 
κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και αφορούν 
τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
πράξεων έγιναν δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών.)

Ν.22(Ι)/2018     •   Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Κατάργηση της παρεχόμενης από τη βασική νομοθεσία εξουσιοδότησης για 
έκδοση κανονισμών η οποία αφορά τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα 
οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 
οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση τέτοιων κανονισμών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου, η 
οποία τοποθετείται την 31η Οκτωβρίου 2018, και κατάργηση οποιωνδήποτε 
κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και αφορούν 
τη ρύθμιση της κίνησης προσώπων τα οποία επιβαίνουν σε ή ωθούν ποδήλατο 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ρύθμισης της Διακίνησης 
Ποδηλάτων Νόμου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η εγκυρότητα οποιωνδήποτε 
πράξεων έγιναν δυνάμει των υπό κατάργηση κανονισμών.)

Ν.8(Ι)/2018     •   Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
[Διόρθωση λαθών τα οποία παρεισέφρησαν κατά την τροποποίηση της 
νομοθεσίας το 2013 με τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας 
Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 [Νόμος αρ. 100(Ι) του 2013] και 
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αφορούν τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των παλαιών οχημάτων.]

Ν.92(Ι)/2018     •  Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018.
(Προσθήκη στα αντιπροσωπευτικά μέλη της εργοδοτικής πλευράς του 
Συμβουλίου Λιμενεργασίας, που ιδρύεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για 
ένα ή περισσότερα λιμάνια, προσώπων τα οποία συνάπτουν σύμβαση για 
διαχείριση των λιμανιών, ώστε να είναι πιο αντιπροσωπευτική η εκπροσώπηση 
της εργοδοτικής πλευράς με τη νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί 
στο λιμάνι Λεμεσού μετά την ανάληψη των εμπορικών δραστηριοτήτων από 
ιδιώτες διαχειριστές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 16Α του 
περί της Αρχής Λιμένων Νόμου.)

Ν.48(Ι)/2018     •   Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Δημιουργία και λειτουργία σχολής που θα είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για 
την παροχή εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων προς παραβάτες οδηγούς.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Αεροπορικών 
Κινήσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού 
Αεροπορικών Κινήσεων με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν 
οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Ανώτερου 
Ταχυδρομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Ταχυδρομικού Λειτουργού από νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να 
εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της 
θέσης.)

Ν.18(Ι)/2018      •           Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (EE) 2016/2037 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 
2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) 
και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.]

ΚΔΠ 156/2018   •  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Συμπερίληψη των πολύτεκνων οικογενειών στις κατηγορίες προσώπων οι 
οποίες δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαία μνημεία.)
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ΚΔΠ 137/2018   •  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2015 για τροποποίηση της Οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν 
στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 
μεταφορές, καθώς και ρύθμιση των μέγιστων αξονικών διαστάσεων και 
μικτών βαρών για ορισμένα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων για τις 
εμπορευματικές μεταφορές που διενεργούνται αποκλειστικά στη Δημοκρατία.]

Ν.93(Ι)/2018      •   Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ακινητοποίηση μηχανοκίνητων οχημάτων 
και την ακύρωση εγγραφής μηχανοκίνητου οχήματος από το μητρώο του 
Εφόρου ένα έτος και εβδομήντα μέρες μετά τη λήξη της τελευταίας άδειας 
κυκλοφορίας του.)

Ν.91(Ι)/2018     •   Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων για την 
προσαρμογή του τμήματος Ι.1 του παραρτήματος Ι στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο.]

ΚΔΠ 223/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές με Καύση Αέριων Καυσίμων) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2016 σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2009/142/ΕΚ.]

ΚΔΠ 224/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
[Κατάργηση των περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμών 
του 2002.]

Ν.115(Ι)/2018     •   Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
[Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων, 
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τη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων και 
τον καθορισμό τελών επιθεώρησης.]

Ν.116(Ι)/2018     •  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εγκατάσταση και χρήση συστήματος 
ασφαλείας ή/και συστήματος συγκράτησης για παιδιά για τα οχήματα των 
κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2, Ν3, Μ2 και Μ3, καθώς και για μεταφορά παιδιών με 
οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες 
δραστηριότητες, αλλά και για μεταφορά παιδιών με λεωφορείο για το οποίο 
εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου σε επιχείρηση με 
δραστηριότητες συναφείς με παιδιά, όπως νηπιαγωγεία, βρεφοκομικοί 
σταθμοί κ.λπ.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.127(Ι)/2017     •   Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων 
και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία που καθορίζεται 
στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 αυτού εντός της οποίας πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον 
πιο πάνω νόμο πρόσωπα τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε 
ενεργό υπηρεσία στις 23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε 
ισχύ η πιο πάνω μεταβατική διάταξη.]

Ν.154(Ι)/2017     •   Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων 
και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία που καθορίζεται 
στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 αυτού εντός της οποίας πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον 
πιο πάνω νόμο πρόσωπα τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε 
ενεργό υπηρεσία στις 23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε 
ισχύ η πιο πάνω μεταβατική διάταξη.]
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Ν.178(Ι)/2017     •  Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) Νόμου για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του 
με τον περιορισμό των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση 
περιουσιακών στοιχείων δυνάμει του πιο πάνω νόμου και τον αναλογικότερο 
χειρισμό της υποχρέωσης δημοσιοποίησης της δήλωσης περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς και με ρυθμίσεις που συμβάλλουν στη μη έγερση νομικών 
προβλημάτων.]

Ν.152(Ι)/2017     •   Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του άρθρου 34Α του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 
ρυθμιστεί η διαδικασία επανεξέτασης πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού 
και πρώτου διορισμού και προαγωγής μετά από ακυρωτική απόφαση του 
Διοικητικού Δικαστηρίου που αφορά σε διοικητικό λάθος ή και παρατυπία.)

Ν.150(Ι)/2017     •   Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, έτσι 
ώστε να αναστέλλεται για έξι μήνες η περίοδος παραγραφής, σε περίπτωση 
που αγωγή ή ανταπαίτηση απορριφθεί από το δικαστήριο για διαδικαστικούς 
λόγους.)

Ν.181(Ι)/2017      •   Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος του 2017.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2014/41/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της 
ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις”, η οποία αποσκοπεί στην 
απλούστευση και επιτάχυνση των διασυνοριακών ποινικών ερευνών εντός της 
ΕE και η οποία αντικαθιστά προηγούμενα επιμέρους κοινοτικά εργαλεία στον 
τομέα της αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.)

Ν.179(Ι)/2017     •   O περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των 
Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης 
των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου για εναρμόνιση με τα άρθρα 46 και 47 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/23/ΕΕ του ΕK και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης”.)
(Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
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Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεων των ρυθμίσεών 
του.)

Ν.184(Ι)/2017     •   Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 
Νόμος του 2017.
(Κατοχύρωση του γενικού δικαιώματος πρόσβασης του πολίτη στις πληροφορίες 
που κατέχουν δημόσιες αρχές, καθώς και ρύθμιση του τρόπου άσκησης του 
δικαιώματος αυτού.)

Ν.185(Ι)/2017     •   Ο περί Κρατικού Αρχείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Εναρμόνιση των διατάξεων του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου με τις διατάξεις 
του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 
Νόμου του 2017.)

Ν.189(Ι)/2017     •   Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό Κάλυψη 
Αστυνομικοί) Νόμος του 2017.
(Θεσμοθέτηση του νομικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση υπό κάλυψη 
αστυνομικού για την πρόληψη ή εξιχνίαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων και 
ρύθμιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων τέτοιας δραστηριοποίησης.)

Ν.3(Ι)/2018     •   Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αστυνομίας Νόμος του 2018.
(Σύσταση και στελέχωση Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου στην Αστυνομία 
Κύπρου, η οποία θα είναι αρμόδια για τη συλλογή, την επεξεργασία, την 
αξιολόγηση και τη διερεύνηση πληροφοριών για θέματα διαφθοράς στην 
αστυνομία, καθώς και τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που 
διαπράττουν μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί εν   
μέρει την αναπομπή.)

Ν.4(Ι)/2018     •   Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου με τη θέσπιση των ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων διαφθοράς και συγκάλυψης αδικημάτων διαφθοράς 
και με την επιβολή υποχρέωσης στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου όπως 
καταγγέλλουν ή παρέχουν στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πληροφορίες 
ή στοιχεία για πράξεις διαφθοράς που υποπίπτουν στην αντίληψή τους ή 
περιέρχονται εις γνώσιν τους.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί εν 
μέρει την αναπομπή.)
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Ν.13(Ι)/2018     •   Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για εναρμόνιση της 
κυπριακής νομοθεσίας με την πράξη της EE με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 
του EK και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 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 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής”.]

Ν.42(Ι)/2018     •   Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε 
κατάδικο που εκτίει ποινή φυλάκισης και πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις να 
υποβάλλει ενωρίτερα στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων επ’ Αδεία 
το αίτημά του για την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία για συνέχιση 
της έκτισης του εναπομείναντος μέρους της ποινής του εκτός των φυλακών, 
αφού αφενός κατά τον υπολογισμό του χρόνου της εκτισθείσας ποινής 
φυλάκισης, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή τέτοιου αιτήματος, θα 
λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ποινής που έχει εξασφαλίσει ή αναμένεται να 
εξασφαλίσει επί του συνόλου της ποινής του λόγω επίδειξης καλής διαγωγής 
και εργατικότητας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του περί Φυλακών 
Νόμου, καθώς και η μείωση ή η αναστολή ή η μετατροπή της ποινής, δυνάμει 
του άρθρου 53.4 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αφετέρου 
θα είναι δυνατή η υποβολή του εν λόγω αιτήματος μέχρι και έξι (6) μήνες πριν 
από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου φυλάκισης.]

Ν.55(Ι)/2018     •   Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018.
[Θέσπιση νομοθεσίας για σκοπούς εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ.]

Ν.53(Ι)/2018     •   Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του  περί Αποδείξεως Νόμου, ώστε στον ορισμό του όρου “έγγραφο” 
να περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές σφραγίδες, οι ηλεκτρονικές χρονοσφραγίδες, 
τα ηλεκτρονικά έγγραφα και η ηλεκτρονική υπηρεσία συστημένης παράδοσης.)
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Ν.66(Ι)/2018     •   Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε για την προαγωγή μέλους της 
αστυνομίας στον βαθμό του Υπαστυνόμου να αποτελεί προϋπόθεση η επιτυχία 
του σε καθορισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης.)

Ν.73(Ι)/2018     •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας Νόμος του 2018.
(Ίδρυση Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, το οποίο θα έχει 
αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει, σε πρώτο βαθμό, επί πάσης 
προσφυγής που ασκείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 146 του 
συντάγματος κατά απόφασης, πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας 
δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου.)

Ν.72(Ι)/2018       •        Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 
Νόμου, έτσι ώστε να απαλειφθούν από αυτόν οι διατάξεις που παρέχουν 
δικαιοδοσία στο Διοικητικό Δικαστήριο για την άσκηση ελέγχου απόφασης, 
πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης σε σχέση με 
διαδικασίες διεθνούς προστασίας, δεδομένου ότι, όπως προτείνεται με τον περί 
της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας 
Νόμο του 2018, η δικαιοδοσία αυτή μεταφέρεται στο υπό ίδρυση Διοικητικό 
Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.)

Ν.107(Ι)/2018     •   Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η εξουσία 
του συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να καθορίζει με 
κανονισμούς τις αμοιβές των δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις και 
παράλληλα να παρασχεθεί στο εν λόγω συμβούλιο η εξουσία να ρυθμίζει με 
κανονισμούς τον τρόπο και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν 
αναφορικά με τις αμοιβές δικηγόρων για εξωδικαστηριακές υποθέσεις.)

Ν.112(Ι)/2018     •   Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε μέλη του Συμβουλίου Φυλακών να 
διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που έχουν γνώση ή εμπειρία στα 
ζητήματα που αφορούν στις εξουσίες του συμβουλίου και τα οποία δεν έχουν 
οποιαδήποτε διοικητική, θεσμική ή άλλη σχέση με τις φυλακές και δεν έχουν ή 
δε θα αποκτήσουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή άλλο συμφέρον 
ή όφελος από την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του μέλους.)
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Ν.125(Ι)/2017     •   Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την 
Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.
[Θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Επιπρόσθετα, με τον νόμο αυτό 
σκοπείται η κατάργηση του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.]
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την 
αναπομπή.)

Ν.126(Ι)/2018     •   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ Νόμος 
του 2018.
[Ρύθμιση των υποχρεώσεων της ΚΔ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο 
και όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών της Δημοκρατίας με την Ευρωπόλ 
και με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.]

Ν.110(Ι)/2018     •   Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Ενσωμάτωση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο κοινών ελάχιστων 
κανόνων που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 σε σχέση με ορισμένες 
πτυχές του τεκμηρίου της αθωότητας και με το δικαίωμα παράστασης του 
κατηγορουμένου στη δίκη, περιλαμβανομένων των πιο πάνω αναφερόμενων 
κανόνων.]

Ν.111(Ι)/2018     •   Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν 
υπό Κράτηση  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση 
ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος 
παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας.]

  
ΚΔΠ 462/2017   •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017. 

(Επιβολή υποχρέωσης υποβολής υποψήφιου μέλους της αστυνομίας σε έλεγχο 
νάρκοτεστ με τη λήψη γενετικού υλικού κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας 
πρόσληψης και πριν από την πρόσληψή του στην αστυνομία και λήψης γενετικού 
υλικού DNA από υφιστάμενα και νεοεισερχόμενα μέλη της αστυνομίας, καθώς 
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και αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τη διαγραφή ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων από το ατομικό δελτίο μέλους της αστυνομίας μετά 
την παραγραφή τους.)

ΚΔΠ 463/2017   •   Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Σύσταση μόνιμης τριμελούς επιτροπής για την εκδίκαση πειθαρχικών 
υποθέσεων διαφθοράς από μέλη της αστυνομίας με δικαιοδοσία να εκδικάζει 
υποθέσεις εναντίον μελών της αστυνομίας μέχρι και τον βαθμό του Ανώτερου 
Υπαστυνόμου και αναθεώρηση των προνοιών των βασικών κανονισμών που 
αφορούν την πειθαρχική διαδικασία και τις επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές.)

ΚΔΠ 464/2017   •   Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 
[Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με τη συμπερίληψη σε αυτούς 
πρόνοιας με βάση την οποία τα υποψήφια για προαγωγή μέλη της αστυνομίας 
κωλύονται από πειθαρχική καταδίκη η οποία δεν έχει διαγραφεί σύμφωνα με 
τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς.]

Σ.Υ.                  •   Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή, 
ώστε να περιληφθούν σε αυτό πρόνοιες που αφορούν την τοποθέτηση γενικού 
διευθυντή σε υφυπουργείο, καθώς και να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες 
πρόνοιές του.)

ΚΔΠ 179/2018    •   Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε για την προαγωγή στον βαθμό 
του Υπαστυνόμου να αποτελεί προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι που επιλέγονται 
και εγκρίνονται για προαγωγή θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την καθοριζόμενη 
εκπαίδευση και σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσής της η απόφαση για 
προαγωγή θα ακυρώνεται και ο υποψήφιος θα παραμένει στον προηγούμενο 
βαθμό, διατηρώντας το δικαίωμα επαναδιεκδίκησης της προαγωγής του στον 
βαθμό του Υπαστυνόμου. Περαιτέρω, προτείνεται όπως η εν λόγω εκπαίδευση 
δυνατόν να παρέχεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.)

ΚΔΠ 221/2018   •   Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση των σχετικών κανονισμών που ρυθμίζουν το δικαίωμα του 
κρατουμένου να αποστέλλει και να δέχεται επιστολές, το δικαίωμά του σε 
τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών.)

ΚΔΠ 431/2017    •   Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2008/7/ΕΚ, με τη 
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διευκρίνηση ότι ο φόρος εισφοράς δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις αύξησης 
κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών με 
απορρόφηση.) 

Σ.Υ.                   •  Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ώστε οι όροι του να συνάδουν με τη ρυθμιστική 
απόφαση 04/2014 της ΡΑΕΚ, που αφορά τον λειτουργικό διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας - Θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού 
Α΄ και Μετεωρολογικού Λειτουργού  (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, έτσι ώστε τα απαιτούμενα 
προσόντα να ανταποκρίνονται με σαφήνεια στα καθήκοντα και τις ευθύνες των 
πιο πάνω θέσεων.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανακριτή Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανακριτή Α΄ στη Νομική Υπηρεσία 
για τις ανάγκες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων του σχεδίου υπηρεσίας για τη 
θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας, έτσι που να αυξηθεί η απαιτούμενη χρονική 
διάρκεια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από ένα έτος σε τρία έτη.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου - Θέση Γενικού Διευθυντή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου για σκοπούς εκσυγχρονισμού του, ώστε να 
καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού   
                Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί  
     του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών 
Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Γενικό Λογιστήριο, 
όπως η θέση αυτή μετονομάστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Λογιστήριο λόγω 
του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
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Βιομηχανίας και της μεταφοράς του προσωπικού και των θέσεων του εν λόγω 
οργανισμού στη δημόσια υπηρεσία.) 

Σ.Υ.                   •   Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Διευθυντή και 
Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Ανταγωνισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2018. 
(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού 
Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Διοίκηση - Θέσεις Οικονομικού 
Διευθυντή και Οικονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2018. 
(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή 
και Οικονομικού Λειτουργού στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού 
Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2018. 
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, 
Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Πρώτου Τεχνικού 
Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού στο 
Υπουργείο Εσωτερικών.)

ΚΔΠ 178/2018    •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διενέργειας της βασικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων αστυνομικών σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Υγειονομικού 
Λειτουργού στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.)

Σ.Υ.                   •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέσεις 
Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και Λειτουργού 
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Νοσοκομειακού Εργαστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου 
υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Θέση Λειτουργού Υπηρεσιών 
Υγείας Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Επαγγελματία Υγείας 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Τεχνικού Πληροφορικής 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Πληροφορικής 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Ανώτερου 
Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και 
Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας 
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Α΄ στην Επιτροπή Προστασίας 
Ανταγωνισμού.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ στο Υπουργείο Οικονομικών.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2018. 
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις 
Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ 
στο Τμήμα Περιβάλλοντος.)
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Σ.Υ.                   •   Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών Α΄.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Γενικού Χημείου του Κράτους - Θέση Ανώτερου Χημικού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Χημικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους.)

Σ.Υ.                   •  Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Γενικού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Οικονομικού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή στον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.)

Σ.Υ.                   •   Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Επιχειρησιακού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή στον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.)

ΚΔΠ 167/2018    •   Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση κανονισμών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες εποπτείας των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.51(ΙΙ)/2017     •  Ο περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμος του 2017.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το έτος 2018.)
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51

                  •   Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/
ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2018.
(Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους οι προϋπολογισμοί των κάτωθι:
- Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης,
- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου,
- ΑΗΚ,
- Αρχής Λιμένων Κύπρου,
- ΑΤΗΚ,
- ΓΕΡΗΕΤ,
- Δημοσιονομικού Συμβουλίου,
- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
-  Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 

Φύσης,
- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,
- ΘΟΚ,
- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,
- ΚΟΑ,
- ΚΟΑΓ,
- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών,
- ΚΟΤ,
- Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων,
- ΚΟΑΠ,
- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,
- ΡΙΚ,
- ΡΑΕΚ,
-  Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας,
- Ταμείου Δημόσιων Δανείων,
- Ταμείου Θήρας,
-  Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρία, 
- ΧΑΚ,
- Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος,
- Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου,
-  Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων,
-  Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού Φορέα Άμεσης 

Ανταπόκρισης σε Συμβάντα που Σχετίζονται με την Ασφάλεια Δικτύων 
και Συστημάτων Πληροφοριών και

-     Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου.)
           (Αναλυτική αναφορά γίνεται σε άλλο μέρος του τόμου Β΄.)
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Ν.45(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €271.191.250 και η 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 2017 είναι ανεπαρκής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στον γεωργικό τομέα, 
κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, δαπάνες που αφορούν την αμυντική 
θωράκιση και επιστροφές φόρων.)

Ν.47(ΙΙ)/2017     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 2) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €7.600.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη 
κρίθηκε ανεπαρκής και αφορούν ειδικότερα την ετήσια δόση για κάλυψη 
του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής και το 
αναμενόμενο κόστος από την εφαρμογή του Σχεδίου Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης.)

Ν.48(ΙΙ)/2017     •   -   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
          Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017.

- Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού  
          Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2017.

- Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού  
          Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2017.
(Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €44.619.010 για την κάλυψη 
αναγκών της ΑΗΚ για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 
2017 κρίθηκε ανεπαρκής και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων μεταφορά, 
μετονομασία και δημιουργία νέων θέσεων, εξορθολογισμό της οργανικής 
δομής της ΑΗΚ, δικαιώματα υπερωριών, εισφορές στα ταμεία συντάξεων, 
αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, αγορά καυσίμων και άλλα.)
(Σημειώνεται ότι οι τρεις συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί ψηφίστηκαν ως 
ενοποιημένο κείμενο.)

Ν.43(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΑ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €300.000 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίνεται ανεπαρκής 
και οι οποίες αφορούν ειδικότερα την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης 
υπαλλήλων που πρόκειται να αφυπηρετήσουν βάσει του Σχεδίου Πρόωρης 
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Εθελοντικής Αφυπηρέτησης του ΚΟΑ.)

Ν.50(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €490.000 για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού και υπερωρίες στην Αρχή 
Λιμένων Κύπρου.)

Ν.46(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 
€70.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη κρίθηκε 
ανεπαρκής και οι οποίες αφορούν “Αμοιβή εμπειρογνωμόνων” και “Αγορά 
υπηρεσιών”.)

Ν.130(Ι)/2017     •   Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές 
(Καταργητικός) Νόμος του 2017.
(Κατάργηση του περί της Ίδρυσης Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές 
Νόμου, καθότι αυτός καθίσταται ανενεργός.)

Ν.149(Ι)/2017     •   Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με το Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης 
για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Καθορισμός ορισμένων απαιτήσεων αδειοδότησης και 
προληπτικής εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων εντός του πλαισίου 
των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με 
υποθήκη ή άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται 
για κατοικία, καθώς και συμβάσεων σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση 
ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή.]

Ν.174(Ι)/2017     •   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου 
(ΕΦΕΕΔΧΦ), ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία 
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του ΕΦΕΕΔΧΦ, καθώς και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του θεσμού του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.)

Ν.147(Ι)/2017     •  Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
[Τροποποίηση του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές 
Διατάξεις) Νόμου, ώστε η υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων 
αποθανόντος προσώπου να καταβάλλουν όλες τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις, πέραν αυτών που προκύπτουν από την άμεση φορολογία, να 
επεκταθεί και στις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν δυνάμει των 
διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου.]

Ν.153(Ι)/2017     •   Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.
(Τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε 
να μην απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
Κύπρου για τη διαγραφή κινητής αξίας που είναι εισηγμένη σε μη ρυθμιζόμενη 
αγορά και για την παράταση της αναστολής διαπραγμάτευσης κινητής αξίας που 
είναι εισηγμένη σε μη ρυθμιζόμενη αγορά.)

Ν.128(Ι)/2017     •   Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 
[Επιβολή φορολογίας σε νέα προϊόντα που είτε θα κυκλοφορήσουν είτε έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά και τα οποία αποτελούν εναλλακτικές μορφές 
καπνίσματος (είτε περιέχουν καπνό είτε όχι) και δεν εμπίπτουν στις υφιστάμενες 
κατηγορίες βιομηχανοποιημένων καπνών].

Ν.131(Ι)/2017     •   - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.

Ν.137(Ι)/2017    - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Ν.136(Ι)/2017    - Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Ν.134(Ι)/2017    - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2017.

Ν.133(Ι)/2017    - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017.

Ν.135(Ι)/2017    - Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2017.
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Ν.132(Ι)/2017    - Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε να παραταθεί 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 η διάρκεια των φορολογικών ελαφρύνσεων 
και κινήτρων που παραχωρήθηκαν τον Δεκέμβριο του έτους 2015 με σκοπό 
την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων και τα οποία 
αφορούν τα ακόλουθα: 

1.  Mη επιβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σε    
        περίπτωση λογιστικού κέρδους και/ή πλασματικού μερίσματος.

2. Mη καταβολή τελών μεταβίβασης.

3.  Mη καταβολή εξόδων χαρτοσήμων που προκύπτουν από την 
αναδιάρθρωση δανείων μέχρι το ποσό των υφιστάμενων οφειλών.

4.  Οποιοδήποτε όφελος, πλεόνασμα, κέρδος ή ζημιά προσώπου που 
προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου να μη λαμβάνεται 
υπόψη για σκοπούς καθορισμού του φορολογητέου εισοδήματος αυτού.

5. Mη επιβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.

6.  Σε περίπτωση που ακίνητο αποκτάται από τον δανειστή στο πλαίσιο 
αναδιάρθρωσης δανείου, οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος επί του 
συγκεκριμένου ακινήτου βαρύνει το ακίνητο αυτό να μεταφέρεται 
κατά τη μεταβίβασή του από τον δανειολήπτη στον δανειστή.]

Ν.165(Ι)/2017     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε το 
κίνητρο της παραχώρησης αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους είκοσι 
τοις εκατόν (20%) για όλα τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις, καθώς 
και αυξημένης έκπτωσης ποσοστού ύψους επτά τοις εκατόν (7%) για τα 
βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτώνται κατά τα φορολογικά 
έτη 2012 έως 2016 να παραχωρηθεί και για τα φορολογικά έτη 2017 και 
2018 και η αυξημένη έκπτωση ποσοστού ύψους επτά τοις εκατόν (7%) για 
τα φορολογικά έτη 2017 και 2018 να επεκταθεί και για τα κτίρια μονάδων 
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.]

Ν.157(Ι)/2017     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Εναρμόνιση με τα άρθρα 2 και 383 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης 

Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, ώστε γήπεδα προς 
οικοδόμηση να υπόκεινται σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%.)

Ν.171(Ι)/2017     •   Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε η ημερομηνία μέχρι την οποία 
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οι ελεγκτές έχουν υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας για εγγραφή σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της Δημοκρατίας 
να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες περίπου, ήτοι μέχρι την 2α Μαρτίου 2018, 
αντί μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου που ισχύει σήμερα.)

Ν.140(Ι)/2017     •  Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Παραχώρηση δυνατότητας στα πιστωτικά ιδρύματα να αφαιρούν από τον ειδικό 
φόρο πιστωτικού ιδρύματος που τους επιβάλλεται τις ισόποσες εισφορές τους 
στα ταμεία εξυγίανσης (Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για σκοπούς αποφυγής περαιτέρω επιβάρυνσης.]

Ν.148(Ι)/2017     •   Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε η αρμοδιότητα 
εξέτασης αίτησης για ιδιωτική απασχόληση δημόσιου υπαλλήλου να μεταφερθεί 
από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να καθοριστεί ότι άδεια ιδιωτικής απασχόλησης 
σε δημόσιο υπάλληλο θα παρέχεται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που 
θα καθοριστούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, ο Υπουργός Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει ετησίως γραπτή ενημέρωση 
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά 
με όλες τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης ή πρόσληψης που χορηγήθηκαν σε 
δημόσιους υπαλλήλους κατά το προηγούμενο έτος.)

Ν.151(Ι)/2016     •   Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε:
1.   να μην επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει στη διοίκηση 

οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης 
ιδιωτικής φύσης ή να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε 
μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης, 
παρά μόνο ύστερα από άδεια του Υπουργού Οικονομικών,

2.  να μην επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο να συμμετέχει στη διοίκηση 
οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας και

3.  να μη δύναται δημόσιος υπάλληλος να κατέχει μετοχές σε δημόσια 
εταιρεία οι οποίες να του προσδίδουν δικαίωμα για έλεγχο ή διοίκηση σε 
αυτή.)

Ν.177(Ι)/2017     •  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
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[Τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και 
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, 
ώστε, όσον αφορά συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων για ορισμένες ομάδες αξιωματούχων και υπαλλήλων, να 
υιοθετηθούν συγκεκριμένες επιπρόσθετες ρυθμίσεις αναφορικά με τα 
συνταξιοδοτικά ωφελήματα και ωφελήματα αφυπηρέτησής τους, με στόχο την 
επίλυση προβλημάτων και άλλων πρακτικών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν 
κατά την εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1.  Τα ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλου που αφυπηρετεί από τη θέση 

Πρέσβη για περίοδο κατά την οποία ενδεχομένως να είχε προηγουμένως 
υπηρετήσει ως Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών να 
υπολογίζονται με βάση τις συντάξιμες απολαβές που αντιστοιχούν 
στη θέση Γενικού Διευθυντή, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων στη 
νομοθεσία για τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για 
υπηρεσία πριν και μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013.

2.  Η διασφάλιση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της 
ΚΤΚ για υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

3.  Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Πίνακα 2 του σχετικού νόμου από νέο 
πίνακα, ώστε να αρθούν ορισμένες στρεβλώσεις που αφορούν στην καταβολή 
της σύνταξης και του εφάπαξ στα μέλη της αστυνομίας και του στρατού και 
στους δημόσιους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 2005.]

Ν.169(Ι)/2017     •   - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2017.

Ν.170(Ι)/2017    - Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης 
λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.]

Ν.129(Ι)/2017     •   Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας για χρονική περίοδο 
τριών μηνών, ήτοι από την 3η Οκτωβρίου 2017 μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2018 
και καθορισμός της 30ής Ιουνίου 2018 ως καταληκτικής ημερομηνίας για την 
υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που απαιτούνται για σκοπούς 
ένταξης σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, ήτοι όλες 
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οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι και το έτος 2015.)

Ν.158(Ι)/2017    •  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών Νόμου, ώστε, στην περίπτωση που η συνολική φορολογική οφειλή 
του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), το Υπουργικό 
Συμβούλιο με απόφασή του να δύναται να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού 
Οικονομικών, η οποία υποβάλλεται έπειτα από εισήγηση του Εφόρου, για τη 
διαγραφή ποσού το οποίο ανέρχεται στα εκατόν ευρώ (€100) και, σε περίπτωση 
που η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100), τη διαγραφή 
ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ 
μέρους του οφειλέτη.]

Ν.146(Ι)/2017     •   Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Επέκταση των κατηγοριών εξασφαλίσεων οι οποίες σε περίπτωση πτώχευσης 
φυσικού ή νομικού προσώπου καθιστούν τον κάτοχο αυτών εξασφαλισμένο 
πιστωτή. Ειδικότερα, τροποποιείται η ερμηνεία του όρου “εξασφαλισμένος 
πιστωτής”, ώστε να σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει υποθήκη, εμπράγματο 
βάρος ή απαγόρευση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου ή κατέχει οποιοδήποτε ενέχυρο, δικαίωμα 
επίσχεσης, άλλη επιβάρυνση ή άλλη εξασφάλιση επί της περιουσίας του 
χρεώστη ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτής ως ασφάλεια για χρέος που οφείλεται 
σε αυτόν από τον χρεώστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.)

Ν.5(Ι)/2018     •  Ο Καταργητικός του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης 
Νόμου του 2014 Νόμος του 2017.
(Κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, η οποία έχει θεσμοθετηθεί 
βάσει σχετικής νομοθεσίας του 2014, καθώς και κατάργηση της νομοθεσίας για 
την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και δημόσιας περιουσίας.)

Ν.45(Ι)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €25.165.000 και η 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 2018 είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις οποίες 
παραχωρούνται οι πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν κάλυψη αναγκών σε 
κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιδόματα ιατρών ειδικής ιατρικής, 
ρυθμίσεις θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, ρυθμίσεις θέσεων του κυπριακού 
στρατού (δομή υπαξιωματικών), ρυθμίσεις θέσεων του Τμήματος Εφόρου 
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Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και την καταβολή νέου επιδόματος στα 
μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της αστυνομίας. Σημειώνεται ότι 
στον νόμο περιλαμβάνεται διάταξη για την κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που 
προέκυψε λόγω καταβολής στο Ταμείο Αλληλεγγύης ποσού ύψους €25.000.000 
για τη δημιουργία αποθεματικού, καθώς και τροποποιήσεις του βασικού νόμου 
που αφορούν έκτακτους εκπαιδευτικούς, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, 
εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.)

Ν.1(Ι)/2018     •   Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε η χρονική περίοδος εντός της οποίας 
δύναται να υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών στο Τμήμα Φορολογίας να παραταθεί για έξι (6) μήνες, ώστε να λήγει 
την 3η Ιουλίου 2018.]

Ν.31(Ι)/2018     •   - Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και 
Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018.

Ν.28(Ι)/2018    - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018.

Ν.30(Ι)/2018    - Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.29(Ι)/2018    -  Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[1.    Αντικατάσταση του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου με νέα νομοθεσία, 
ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

 α.  Η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

 β.  Η αποτελεσματική εφαρμογή και συμμόρφωση με τα άρθρα 
9,10,11 και 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές 
πληρωμές στην κοινότητα και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2560/2001. 

2.  Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 113 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του 
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ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

3.  Τροποποίηση του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

4.  Τροποποίηση του περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με το άρθρο 110 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 
2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.]

Ν.33(Ι)/2018     •  Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/881/ΕΕ του 
Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ 
όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα 
της φορολογίας.)

Ν.41(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμος 
του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 
2016 Νόμου του 2016, ώστε να περιληφθεί σε αυτόν κονδύλι για σκοπούς 
κάλυψης της δαπάνης για την επένδυση της ΑΗΚ στην εταιρεία ιδιωτικού 
δικαίου “ESCO AHK Ltd”.)

Ν.42(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 
2016 Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2016, ώστε να 
περιληφθεί σε αυτόν πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα από κονδύλια που 
προέρχονται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και για διάθεσή τους προς 
οικονομική ενίσχυση προσφυγικών σωματείων, καθώς και για μεταφορά 
κονδυλίων μεταξύ διάφορων άρθρων του προϋπολογισμού του οργανισμού 
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για σκοπούς καταβολής χαριστικών παροχών σε αθλητές και προπονητές για 
την εξαιρετική επίδοσή τους σε διεθνείς αγώνες κατά το έτος 2016.)

Ν.124(Ι)/2018     •  Ο περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2018.
(Αντικατάσταση του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου με 
νέα νομοθεσία, ώστε να εκσυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί το νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα συλλογικά επενδυτικά ταμεία, με απώτερο 
σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών.)

Ν.118(Ι)/2018    •   - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

Ν.122(Ι)/2018    - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του  2018.

[1.  Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
Νόμου, ώστε να καταργηθεί ο ειδικός συντελεστής φορολόγησης 
της λογιζόμενης διανομής μερίσματος των οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες, με στόχο την επίτευξη ομοιόμορφης 
φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ των εν λόγω οργανισμών και 
οποιωνδήποτε άλλων προσώπων λαμβάνουν ή λογίζεται ότι λαμβάνουν 
μερίσματα από εταιρείες.

2.     Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε:
α.    η επένδυση προσώπων που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία σε 

αμοιβαία κεφάλαια ή συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν με βάση τις 
διατάξεις του περί Ανοικτού Τύπου Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου ή 
του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου να μη 
λογίζεται ως μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία και τα εισοδήματα 
που αποκτούν τα πρόσωπα αυτά από τις συγκεκριμένες επενδύσεις να 
φορολογούνται στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας και

β.    να εισαχθεί ειδικός τρόπος φορολόγησης της μεταβλητής αμοιβής 
των ατόμων που εργοδοτούνται στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ ή από 
εταιρεία στην οποία ο ΔΟΕΕ αναθέτει δραστηριότητες διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου ή κινδύνων ΟΕΕ ή σε αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ, η 
οποία συνιστά συμμετοχή επί της δημιουργίας υπεραξίας (carried 
interest) του ΟΕΕ.]

Ν.84(Ι)/2018     •  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε η ΣΚΤ για 
σκοπούς εξασφάλισης ρευστότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό να δύναται 
να επιβαρύνει ή/και να εκχωρεί ή/και να μεταβιβάζει μέσω σχετικής σύμβασης 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία προς 
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όφελος και ΑΠΙ, πέραν της ΚΤΚ ή της ΕΚΤ ή της ΚΔ, δανειακές απαιτήσεις ή 
άλλα περιουσιακά της στοιχεία.]

Ν. 41(Ι)/2018      •  - Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018.

ΚΔΠ 136/2018   - Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2018.

[1.  Τροποποίηση του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων 
εγγύησης των καταθέσεων και με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.  Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και με 
την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.]

Ν.51(Ι)/2018     •  - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.50(Ι)/2018   - Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων (Τροποποιητικός)
     (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι αποφάσεις 
που εκδίδονται από το Εφοριακό Συμβούλιο αναφορικά με ιεραρχικές 
προσφυγές που υποβάλλονται σε αυτό να δημοσιοποιούνται.) 
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Ν.56(Ι)/2018     •  Ο περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση 
Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων 
Συναφών Θεμάτων) Νόμος του 2018.
[Θέσπιση νομοθεσίας για την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων (6,656%) και 
των τιμαριθμικών αυξήσεων (27,99%) που παραχωρήθηκαν κατά καιρούς στους 
εργαζομένους στην κρατική υπηρεσία στους ετήσιους βασικούς μισθούς τους.] 

Ν.57(Ι)/2018     •  Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Ιδρύματος Πολιτισμού στο 
Υπουργείο Οικονομικών Νόμος του 2018.
(Θέσπιση ειδικής νομοθεσίας με την οποία προβλέπεται ο τρόπος ρύθμισης 
της μεταφοράς του προσωπικού που υπηρετεί στο Ίδρυμα Πολιτισμού στο 
Υπουργείο Οικονομικών, λόγω της επικείμενης διάλυσης του ιδρύματος, όπως 
διαλαμβάνει σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.)

Ν.36(Ι)/2018     •   - Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

Ν.38(Ι)/2018    - Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.37(Ι)/2018     - Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[1.  Τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων 

(Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) 
Νόμου, ώστε η περίοδος της ισχύος των διατάξεων αυτού που ρυθμίζουν 
τα Μη Συναινετικά Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, καθώς και 
ορισμένων διατάξεών του που αφορούν στη μεταχείριση των εγγυητών 
σε σχέση με εγγυήσεις που έδωσαν για χρέη τα οποία καλύπτονται από 
προσωπικό σχέδιο αποπληρωμής να παραταθεί για ακόμα τρία χρόνια.

2.  Τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε η περίοδος της ισχύος 
ορισμένων διατάξεων αυτού που αφορούν στη μεταχείριση των 
εγγυητών σε σχέση με εγγυήσεις που έδωσαν για επαληθεύσιμα χρέη 
πτωχεύσαντος στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης να παραταθεί για 
ακόμα τρία χρόνια.

3.  Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε η περίοδος της ισχύος 
ορισμένων διατάξεων αυτού που αφορούν στη μεταχείριση των 
εγγυητών εταιρείας σε σχέση με την ευθύνη τους που απορρέει από 
εγγύηση στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης με διορισμό εξεταστή, 
καθώς και σε σχέση με εγγυήσεις που έδωσαν για επαληθεύσιμα χρέη 
εταιρείας που βρίσκεται υπό εκκαθάριση να παραταθεί για ακόμα τρία 
χρόνια.]

Ν.61(Ι)/2018     •  Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν 
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Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1383/2003 του Συμβουλίου, που έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, 
και με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής της 
4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την 
τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα.]

Ν.77(Ι)/2018     •  - Ο περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με 
Κάρτες Νόμος του 2018.

Ν.75(Ι)/2018   -   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

[1.   Εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, τα οποία απαιτούν από τα 
κράτη μέλη τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων. Ειδικότερα, ορίζεται 
η ΚΤΚ, η ΕΠΑ, καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως 
αρμόδιες αρχές για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/751, καθώς και των διατάξεων του εν λόγω νόμου και προσδίδεται 
σε αυτές εξουσία να απαιτούν και να λαμβάνουν πληροφόρηση από 
τους εποπτευομένους, να παρακολουθούν την επιβολή των ρυθμίσεων 
και τη συμμόρφωση των εποπτευομένων με αυτές και να επιβάλλουν 
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω 
νομοθεσίας.

2.  Θέσπιση εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών ως απαιτείται 
με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.  Εισάγεται νέο μέρος 
στο βασικό νόμο, το οποίο αφορά τη ρύθμιση επίλυσης διαφορών 
που προκύπτουν μεταξύ των δικαιούχων πληρωμής και των οικείων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, και αποτελεί πρόσθετη αρμοδιότητα 
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης και ειδικότερα ρυθμίζεται το δικαίωμα του δικαιούχου πληρωμής 
να υποβάλλει παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, καθώς και 
η ακολουθητέα διαδικασία από τον εν λόγω επίτροπο.]
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Ν.88(Ι)/2018     •  Ο περί Τιτλοποιήσεων Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει την αγορά τιτλοποιήσεων στη 
Δημοκρατία και να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της μέσω της εποπτείας 
της δραστηριότητάς της από την ΚΤΚ.)

Ν.119(Ι)/2018     •   Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του 
Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/
ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.]

Ν.94(Ι)/2018     •    Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, 
Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των 
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας 
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, ώστε σταδιακά να καταργηθεί 
η εφαρμοζόμενη μείωση των απολαβών και των συντάξεων για τους 
αξιωματούχους, τους εργοδοτουμένους και τους συνταξιούχους στον δημόσιο 
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας.)

   
Ν.87(Ι)/2018     •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 
ώστε να προνοούνται τα ακόλουθα:
1.  Σε περίπτωση πώλησης δανείων από τον ενυπόθηκο δανειστή, να 

καθίσταται δυνατή η διάσπαση υποθήκης που εξασφαλίζει πολλές 
συμφωνίες δανείων σε μικρότερες υποθήκες, ώστε να μη μείνουν 
ανεξασφάλιστα τα δάνεια που δε θα πωληθούν, όταν η εξασφάλιση 
μεταφερθεί στον αγοραστή του δανείου.

2.  Στο Μέρος VIA του βασικού νόμου, που αφορά τις εκποιήσεις ενυπόθηκου 
ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή:

 α.  να διασφαλιστεί ότι παλαιές δικαστικές αποφάσεις, χρέη 
δικαστικών αποφάσεων ή διαιτησίες καλύπτονται από το Μέρος 
VIA του νόμου,

 β.  να διαφοροποιηθεί η διαδικασία πώλησης του ακινήτου σε πιο 
σαφείς περιόδους χρήσης της επιφυλασσόμενης τιμής,

 γ.  να περιοριστεί χρονικά το δικαίωμα του ενυπόθηκου δανειστή να 
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αγοράσει το ακίνητο,
 δ.  να διασφαλιστεί ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιτρέπει την είσοδο 

του ενυπόθηκου δανειστή στο ακίνητο για σκοπούς υπολογισμού 
της αγοραίας αξίας του ακινήτου,

 ε.  να θεωρείται επίδοση ειδοποίησης, πέρα από την παράδοσή της, 
και η επικόλλησή της,

 στ.  να απαλειφθούν οι διατάξεις που προκαλούν μεγάλες   
καθυστερήσεις στην εφαρμογή του βασικού νόμου,

 ζ. να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών,
 η.  να πάψει να ισχύει το προνομιακό καθεστώς οφειλέτη, όταν ο 

οφειλέτης έχει λάβει κρατική χορηγία ως συνεισφορά για μερική 
κάλυψη των χρεών του και όταν η αξία της κύριας κατοικίας 
υπερβαίνει τις €350.000.)

Ν.86(Ι)/2018     •  Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή   
    Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να προνοούνται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.  Η εισαγωγή νέων ορισμών για σκοπούς πληρότητας και σαφήνειας του 

κειμένου του.
2.  Η διασφάλιση ότι όλες οι εξασφαλίσεις μεταβιβάζονται στον αγοραστή 

χωρίς την καταβολή τελών.
3.  Η ρύθμιση των αποτελεσμάτων της μεταβίβασης και ειδικότερα της 

μεταφοράς των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, των ωφελημάτων, της 
σειράς προτεραιότητας, της συνέχισης των αγωγών και της φύλαξης 
εγγράφων.

4. Η εισαγωγή του δικαιώματος συμψηφισμού.
5.  Η δυνατότητα πρόσβασης των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων στον 

μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης του 
αξιόχρεου των δανειοληπτών.)

Ν.85(Ι)/2018     •  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά 
Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, καθότι 
οι χρεώστες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αδυνατούν να 
ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από δάνεια που έχουν 
συνάψει, με αποτέλεσμα να περιέρχονται σε κατάσταση αφερεγγυότητας. 
Περαιτέρω, εισάγονται διατάξεις με τις οποίες καθίστανται αποτελεσματικότεροι 
οι μηχανισμοί αφερεγγυότητας που καθορίζονται στη βασική νομοθεσία 
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μέσω των οποίων υπομοχλεύονται οι χρεώστες από το καθεστώς της 
αφερεγγυότητας και επανεισάγονται στη δρώσα οικονομία.]  

Ν.83(Ι)/2018     •  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων:
1.  να ενισχυθεί το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης Χρεών Εταιρειών και να ενθαρρυνθεί 

η ευρύτερη δυνατή χρήση του τόσο από χρεώστες όσο και από πιστωτές,
2.  να μην τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης η Δημοκρατία και οι αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης για σκοπούς αναδιάρθρωσης οφειλόμενων 
σε αυτές χρεών, όπως τυγχάνουν όταν χρεώστης/εταιρεία τίθεται υπό 
εκκαθάριση, και

3.  να τερματιστεί η προστασία από τους πιστωτές εταιρείας η οποία 
παρουσιάζει καθυστέρηση στις πληρωμές της προς οποιοδήποτε πιστωτή 
για χρονική περίοδο τριών μηνών και η οποία λαμβάνει κρατική χορηγία 
ως συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών της.)

Ν.39(Ι)/2018     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε για σκοπούς 
ισονομίας η παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας να εξομοιωθεί με τη μίσθωση 
ακίνητης ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις εκείνες που η μίσθωση δύναται να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί παράδοση αγαθού.)

Ν.60(Ι)/2018     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η παροχή 
υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικά 
γηροκομεία) να ενταχθεί σε καθεστώς επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
ύψους 9%.]

Ν.12(Ι)/2018     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις 
του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2018, με τις 
οποίες η παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξομοιώνεται με τη μίσθωση ακίνητης 
ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις εκείνες που η μίσθωση δύναται να θεωρηθεί ότι 
αποτελεί παράδοση αγαθού, να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, αντί την 
1η Σεπτεμβρίου 2018, όπως προβλέπεται στον εν λόγω νόμο.]

Ν.7(Ι)/2018     •   Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε η προθεσμία εντός της 
οποίας οι νόμιμοι ελεγκτές ή/και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που είχαν 
λάβει άδεια από τις αρχές της Δημοκρατίας πριν από την 29η Ιουνίου 2008 
έχουν υποχρέωση να εγγραφούν σε αναγνωρισμένα σώματα ελεγκτών της 
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Δημοκρατίας να παραταθεί από τις 2 Μαρτίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2018.)

Ν.40(Ι)/2018     •   Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη 
και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να καθοριστεί ρητά ότι πράξη μίσθωσης ή/
και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσωπο υποκείμενο στον ΦΠΑ για 
σκοπούς άσκησης φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας για την 
οποία καταβάλλεται ΦΠΑ δε θα υπόκειται στην καταβολή τελών κατά την 
εγγραφή της στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.]

Ν.44(Ι)/2018     •   Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου για 
σκοπούς παραχώρησης εξουσίας στον Έφορο Φορολογίας να τροποποιεί τις 
χρονικές προθεσμίες υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής της 
αυτοφορολογίας, καθορίζοντας ημερομηνία άλλη από αυτήν που καθορίζεται 
στην υπό τροποποίηση νομοθεσία.) 

Ν.50(Ι)/2018     •   - Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) 
    (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

Ν.51(Ι)/2018    - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος και του περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρου Νόμου, αντίστοιχα, ώστε οι αποφάσεις που εκδίδονται 
από το Εφοριακό Συμβούλιο αναφορικά με τις ιεραρχικές προσφυγές που 
υποβάλλονται σε αυτό να δημοσιοποιούνται.)

Ν.120(Ι)/2018     •  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε πράξη δωρεάς 
ακίνητης ιδιοκτησίας προς πολιτικό κόμμα νομίμως εγγεγραμμένου κατά τις 
διατάξεις του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου να απαλλάσσεται από την 
καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών κατά την εγγραφή της στο αρμόδιο 
επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο επ’ ονόματι του εν λόγω πολιτικού 
κόμματος.)

Ν.96(Ι)/2018     •   - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2018.

Ν.98(Ι)/2018    - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
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Ν.100(Ι)/2018    - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

Ν.99(Ι)/2018    - Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.97(Ι)/2018    - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση των αντίστοιχων βασικών νομοθεσιών, ώστε να παραχωρούνται 
φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις που η ακίνητη ιδιοκτησία 
πωλείται σε τρίτα πρόσωπα και το προϊόν πώλησης διατίθεται για τη μείωση ή 
εξόφληση δανείων.) 

Ν.65(Ι)/2018     •  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών Νόμου, ώστε η ημερομηνία μέχρι την οποία φορολογική δήλωση 
θεωρείται υποβληθείσα για σκοπούς εξέτασής της από τον Έφορο Φορολογίας 
σε σχέση με την ένταξη σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών να παραταθεί για χρονική περίοδο έξι μηνών, ήτοι η σχετική περίοδος 
να λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2018, αντί στις 30 Ιουνίου 2018 που προβλέπεται.) 

Ν.89(Ι)/2018     •  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2018.
(Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε η 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΑΠΙ να μην αποτελεί λόγο εκκαθάρισής του, 
παρά μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΚΤΚ και μετά από απόφαση του 
δικαστηρίου σε υποβληθείσα υπό της ΚΤΚ αίτηση, το οποίο για το διορισμό 
προσωρινού εκκαθαριστή ή εκκαθαριστή ΑΠΙ άλλου από τον Επίσημο 
Παραλήπτη ακούει προηγουμένως τις απόψεις της ΚΤΚ.)  

Ν.90(Ι)/2018     •   Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου αναφορικά με τη μεταχείριση 
εγγυητών στο πλαίσιο της διαδικασίας της πτώχευσης και ειδικότερα εισαγωγή 
νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε η προστασία η οποία παρέχεται σε εγγυητή στο 
πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης σε σχέση με επαληθεύσιμα χρέη πτωχεύσαντος 
και η οποία αφορά τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο εγγυητής με βάση τη 
σύμβαση εγγύησης να επεκταθεί και σε εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις 
εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του εν λόγω νόμου.)

Ν.52(Ι)/2018     •  Ο περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018.
(Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη διεξαγωγή τυχερών 
παιχνιδιών στη Δημοκρατία, ώστε αφενός να συνάδει με τις απαιτήσεις του 
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ενωσιακού δικαίου και αφετέρου να διασφαλίζει την προστασία των πολιτών από 
κινδύνους που ενέχει ο εν λόγω τομέας, προβλέποντας αυστηρούς κανονισμούς, 
καθώς και κατάλληλους ελεγκτικούς και εποπτικούς μηχανισμούς εκ μέρους 
των αρμόδιων κρατικών αρχών.)

Ν.123(Ι)/2018     •   Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού 
παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία θεσμοθετείται το αξίωμα του Υφυπουργού 
παρά τω Προέδρω σε θέματα τουρισμού και η δημιουργία Υφυπουργείου 
Τουρισμού.)

ΚΔΠ 442/2017    •   Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού και 
Ανώτερου Λειτουργού με νέα σχέδια υπηρεσίας και θέσπιση σχεδίου 
υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Α΄ και για τη θέση Γραμματειακού 
Λειτουργού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.) 

ΚΔΠ 327/2017    •   - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017.

ΚΔΠ 328/2017   -  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών 
και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί 
μεταξύ άλλων η υφιστάμενη πολιτική χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας και 
άδειας χωρίς απολαβές στους δημόσιους υπαλλήλους.]

ΚΔΠ 329/2017   •  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να 
διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις και να διασαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα 
που αφορούν στη μισθοδοσία και στα οδοιπορικά των δημόσιων υπαλλήλων.]

ΚΔΠ 336/2017    •   Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2017. 
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[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε η αρμοδιότητα 
έγκρισης του ύψους του κατ’ αποκοπήν επιδόματος οδοιπορικών και της κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία δημόσιων υπαλλήλων να 
μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον οικείο γενικό διευθυντή 
υπουργείου ή στον οικείο προϊστάμενο ανεξάρτητης υπηρεσίας, σύμφωνα 
με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα συνεχίσει να καθορίζει το Υπουργείο 
Οικονομικών.]

ΚΔΠ 393/2017    •   Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε:
1.  ο πρώτος πίνακας των βασικών κανονισμών, στον οποίο καθορίζονται τα 

τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που υπάγονται σε υπουργεία και που 
θεωρούνται ως τμήματα για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμου, να αντικατασταθεί με νέο πίνακα, για να επικαιροποιηθεί με 
ορισμένες αλλαγές που έχουν επέλθει στην ονομασία ορισμένων 
υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών, καθώς και στη δομή ορισμένων 
υπουργείων και

2.  από την 1η Ιανουαρίου 2018 η αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε θέσεις 
της δημόσιας υπηρεσίας να υποβάλλεται από ενδιαφερομένους στην 
ΕΔΥ σε ηλεκτρονική μορφή αντί σε έντυπη μορφή, όπως ισχύει μέχρι 
σήμερα.]

ΚΔΠ 441/2017    •  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Καθορισμός μη Ανεπτυγμένης 
Οικοδομήσιμης Γης και Λοιπές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2017. 
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας δυνάμει της παραγράφου 1(β)(iii) του 
Όγδοου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου στην 
οποία να καθορίζεται η κατηγορία των τεμαχίων γης τα οποία εμπίπτουν στον 
ορισμό της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, με στόχο την ολοκλήρωση 
του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αποτελεί εναρμονιστική υποχρέωση της 
Δημοκρατίας βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 
2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ και προβλέπει για την υπαγωγή των 
γηπέδων προς οικοδόμηση σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους δεκαεννέα τοις 
εκατόν (19%).]

ΚΔΠ 181/2018    •   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, 
ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου 
το οποίο εφαρμόζεται σε σχέση με οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων, 
ώστε να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις που η οριζόμενη 
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ταξιδιωτική υπηρεσία προσφέρεται αντί απευθείας σε ταξιδιώτη σε άλλο 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο έχει σκοπό τη μεταπώλησή της.]

ΚΔΠ 214/2018   •   Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών, ώστε να 
αυξηθεί το καθορισμένο ποσοστό της αμοιβής που λαμβάνει ο Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας από 20% σε 30%, σε περίπτωση που προσωπικό σχέδιο 
αποπληρωμής τίθεται σε ισχύ, με στόχο να ενισχυθεί το κίνητρο του Συμβούλου 
Αφερεγγυότητας για επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές του χρεώστη 
για αναδιάρθρωση των χρεών του, με απώτερο στόχο την επανένταξη των 
βιώσιμων χρεωστών στη δρώσα οικονομία.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 433/2017   •   Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2017.
(Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις και στα χορηγήματα των 
υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας.)

Ν.180(Ι)/2017     •  Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων 
Νόμος του 2017.
(Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου το οποίο βασίζεται σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκές πρακτικές και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νομοθετικά μέτρα και 
διαδικασίες για αποτροπή και πάταξη του φαινομένου των προσυνεννοημένων 
αγώνων. Προβλέπονται η επιβολή αποτρεπτικών ποινών για όλα τα πρόσωπα, 
φυσικά ή νομικά, που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού και η 
εγκαθίδρυση ανεξάρτητης επιτροπής για τον αποτελεσματικό μηχανισμό 
διερεύνησης περιπτώσεων προσυνεννοημένων αγώνων.)

Ν.167(Ι)/2017     •  Ο περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
Νόμος του 2017.
(Ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, η οποία 
θα αποτελεί ανεξάρτητο και πλήρως αυτόνομο νομικό πρόσωπο δημόσιου 
δικαίου. Θα είναι το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις επιστήμες, 
στα γράμματα και στις τέχνες και η εστία διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων 
και καλλιτεχνών.)

Ν.49(ΙΙ)/2017     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας 
Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους 
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€300.000 για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος “Φοιτητές σε Δράση”, 
το οποίο αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και το οποίο υλοποιείται 
από τον οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ν.44(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΤΕΠΑΚ ποσού ύψους €2.000.000 για την 
κάλυψη του κόστους κατασκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών σε σχέση με 
τα πιο κάτω έργα:
1. Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. 
2. Κτίριο Κλινικής Αποκατάστασης.
3. Εργαστήρια Τμήματος Καλών Τεχνών.)

Ν.7(ΙΙ)/2018      •   Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018 
ύψους €135.177.394.)

Ν.39(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2018 ύψους €59.033.068.)

Ν.40(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 
2018 ύψους €12.574.790.)

Ν.33(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2018 
ύψους €11.313.920.)

Ν.117(Ι)/2018     •   Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νέου και σύγχρονου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 
φροντιστηρίων και κατάργηση του υφιστάμενου περί Ιδιωτικών Σχολείων και 
Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Νόμου στην έκταση που αφορά τα ιδιωτικά φροντιστήρια.)

Ν.58(Ι)/2018 •   - Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.59(Ι)/2018    - Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

(Ρύθμιση της υποχρέωσης όπως τα πιο πάνω πανεπιστήμια καταθέτουν 
κάθε έξι μήνες για ενημέρωση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας 
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και Πολιτισμού κατάλογο με όλα τα μνημόνια συνεργασίας ή/και συμβάσεις 
ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και ερευνητικά προγράμματα που 
συνομολογούνται με άλλους οργανισμούς και/ή πρόσωπα στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης της αποστολής κάθε ερευνητικής μονάδας. Στον κατάλογο 
να περιλαμβάνονται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου τους, όλοι οι 
συνεργαζόμενοι φορείς και οι όποιες οικονομικές δεσμεύσεις εκ μέρους των 
πανεπιστημίων ή της ερευνητικής μονάδας.)

ΚΔΠ 155/2018    •   Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών 
Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Θεσμοθέτηση της ίδρυσης της ερευνητικής μονάδας “Κέντρο Έρευνας 
Καρκίνου”. Ειδικότερα, η μονάδα αυτή ανήκει στην κατηγορία των ερευνητικών 
μονάδων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δεν 
προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ.)

Ν.81(Ι)/2018      •   - Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2018.

Ν.82(Ι)/2018    - Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Θεσμοθέτηση της δυνατότητας τα πιο πάνω πανεπιστήμια να μπορούν να 
ιδρύουν και να συμμετέχουν σε εταιρείες για την εκπλήρωση των σκοπών τους. 
Περαιτέρω, θα μπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες σε τομείς που έχουν 
σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των ερευνητικών, ακαδημαϊκών και 
τεχνικών γνώσεων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας 
τους.  Επίσης, τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις τους που αφορούν στους 
σκοπούς λειτουργίας τους, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους 
σε δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με την ακαδημαϊκή ιδιότητα των μελών 
τους και να ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη της συνεργασίας 
τους με επιχειρήσεις.)

ΚΔΠ 206/2018    •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018. 
(Ρύθμιση της δυνατότητας όπως το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μπορεί να συμμετέχει υπό προϋποθέσεις, με ή χωρίς αντιμισθία, στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε εταιρείες, με σκοπό την αξιοποίηση 
αξιολογημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την 
εφευρετική δραστηριότητα.)

Ν.68(Ι)/2018     •   Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Θεσμοθέτηση της δυνατότητας παρακολούθησης του προγράμματος 
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παιδαγωγικής κατάρτισης από τους πίνακες διορισίμων. Επίσης, παρέχεται 
η δυνατότητα σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης να 
ολοκληρώνουν επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής ή Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης από τους πίνακες διοριστέων ή διορισίμων πριν από την επικύρωση 
του διορισμού τους.)

ΚΔΠ 180/2018   •   Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) 
Κανονισμοί του 2018.
(Θέσπιση νέων κανονισμών σε σχέση με το πρόγραμμα παιδαγωγικής 
κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης 
και κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών.)

Ν.95(Ι)/2018     •   Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Ρύθμιση της περίπτωσης κατά την οποία τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε 
μέλους της Συγκλήτου η οποία δε θα μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω θερινής 
περιόδου ή εξεταστικής περιόδου δε θα επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότησή της 
και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.)

Ν.6(Ι)/2018     •   Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως 
του Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Ρύθμιση της δυνατότητας αναστολής της εφαρμογής των ενδιάμεσων 
εξετάσεων στο τέλος του πρώτου τετραμήνου στα δημόσια σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης για έναν χρόνο. Η αναστολή αυτή θεωρείται ότι θα αποβεί προς 
όφελος των μαθητών, αφού θα δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τη σωστή 
προετοιμασία από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και για 
την επίλυση διάφορων προβλημάτων που παρουσιάζονται σήμερα.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό 
δυνάμει του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να 
μην αποδεχθεί την αναπομπή.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
καταχώρισε αναφορά του νόμου αυτού στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του 
άρθρου 140 του συντάγματος.)

Ν.14(Ι)/2018     •   Ο περί Οργανισμού Νεολαίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αντικατάσταση και μετονομασία του όρου “Εκτελεστικός Γραμματέας” του 
Οργανισμού σε “Εκτελεστικός Διευθυντής”.)

ΚΔΠ 222/2018    •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
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(Προσθήκη πρόνοιας, ώστε μεταξύ άλλων το ύψος των διδάκτρων για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο της πλήρους όσο και της μερικής φοίτησης που 
θα προσφέρονται σε ξένες γλώσσες να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, 
τα εκάστοτε νέα δίδακτρα θα ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές, 
κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει αμέσως μετά την αναθεώρηση των 
διδάκτρων.)

Σ.Υ.                  •   Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου 
Επιμελητή, Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξεως και Επιμελητή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η πλήρωση όλων των θέσεων, επειδή αυτές κρίνονται αναγκαίες για 
την αποτελεσματικότερη οργάνωση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των 
εργασιών των γραφείων των γραμματειών και των σχολικών εφοριών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
 
Ν.179(Ι)/2017     •   Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των   
     Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

(Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης 
των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου για εναρμόνιση με τα άρθρα 46 και 47 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/23/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης”.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεων των ρυθμίσεών 
του.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.144(Ι)/2017     •  Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος του 2017.
(Θέσπιση νέας εθνικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 
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Οδηγία 2014/89/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί 
θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.)

Ν.156(Ι)/2017     •   Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
Νόμου, ώστε να αυξηθεί από δύο σε τέσσερις ο μέγιστος αριθμός κυνηγετικών 
σκύλων ανά κυνηγό που δύναται να επιτρέψει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας 
και Πανίδας να συνοδεύουν τον κυνηγό κατά τις κυνηγετικές του εξορμήσεις.)

ΚΔΠ 430/2017    •   Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για την υιοθέτηση μέτρων που αφορούν 
τη διαχείριση αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας μέσω της εφαρμογής της 
αρχής της ευθύνης του παραγωγού.)

ΚΔΠ 337/2017    •   Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμών για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/19/
ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.]

Ν.163(Ι)/2017     •   - Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017.

ΚΔΠ 375/2017   - Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) 
Κανονισμοί του 2017.

[Τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου 
και θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία (EE) 2015/720 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση 
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.  Χρέωση των πλαστικών σακουλών από 
την 1η Ιουλίου 2018 με στόχο τη μείωση της χρήσης τους.]

Ν.127(Ι)/2018     •   Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
 Έργα Νόμος του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου με νέα νομοθεσία, προκειμένου να 
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εναρμονιστεί η τελευταία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.)

Ν.114(Ι)/2018     •   - Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 227/2018   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018.

ΚΔΠ 228/2018   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2193 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον 
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης και καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας.]

Ν.49(Ι)/2018     •  Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον 
Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη 
Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 511/2014/
ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα 
συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό 
των Οφελών που Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση.)

Ν.47(Ι)/2018     •  Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018.
(Παροχή εξουσιοδότησης στην αρμόδια αρχή, για να καθορίζει απαγορευτικά 
ή/και επιτακτικά μέτρα μέσα στις ζώνες προστασίας των συστημάτων 
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και των έργων υδροληψίας, το νερό των 
οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
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Ν.7(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για 
το έτος 2018 ύψους €15.550.454.)

Ν.5(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής   
                                     Βαρών του 2018 Νόμος του 2018.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών για το έτος 2018 ύψους €108.600.040.)

Ν.9(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το 
έτος 2018 ύψους €249.236.)

Ν.79(Ι)/2018     •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίμηση) Νόμου, ώστε, σε περιπτώσεις παραχώρησης τουρκοκυπριακής 
γης σε πρόσφυγες βάσει σύμβασης μίσθωσης προς ανέγερση κατοικίας 
η οποία για διάφορους λόγους έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία 
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών “τουρκοκυπριακή περιουσία”, η 
περιουσία αυτή να τυγχάνει μεταχείρισης κατά τον ίδιο τρόπο που τυγχάνουν 
μεταχείρισης οικίες και πολυκατοικίες που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή 
γη σε προσφυγικούς συνοικισμούς ή συνοικισμούς αυτοστέγασης, με την 
παραχώρηση πιστοποιητικού μίσθωσης στους επηρεαζόμενους εκτοπισθέντες.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.142(Ι)/2017     •   Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας 
και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί η δυνατότητα στον 
Υπουργό Υγείας να αναστέλλει ή να ανακαλεί τον καθορισμό μέγιστης χονδρικής 
και λιανικής τιμής φαρμακευτικού προϊόντος, καθώς και η εξουσία να εξαιρεί 
από την υποχρέωση τιμολόγησης φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν 
απαιτείται ιατρική συνταγή, με στόχο την απελευθέρωση της τιμής τους.]
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ΚΔΠ 353/2017    •   Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών, ώστε οι ειδικευόμενοι και οι ασκούμενοι ιατροί, καθώς και 
οι εξαρτώμενοί τους να καταστούν δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
καταβάλλοντας υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί του εκπαιδευτικού 
επιδόματος που λαμβάνουν. Περαιτέρω, θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους λήπτες EEE και στους χαμηλοσυνταξιούχους υπό τους ίδιους 
όρους υπό τους οποίους παρέχεται στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος.]

Ν.160(Ι)/2017     •  Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης 
Προελεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων 
Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου, ώστε η δεδηλωμένη εν ζωή θέληση 
δυνητικού δότη για αφαίρεση των οργάνων του για σκοπούς μεταμόσχευσης 
να μην είναι δυνατό να αναιρεθεί μεταθανάτια από οποιοδήποτε από τους 
νενομισμένους αντιπροσώπους του.)

Ν.164(Ι)/2017     •   Ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) 
Νόμος του 2017.
(Θέσπιση νομοθεσίας που προνοεί για τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού 
Συμβουλίου Κύπρου σε “Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου” σχετικά 
με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών 
και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών.)

Ν.166(Ι)/2017     •   Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και 
Λειτουργίας) Νόμου, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτόν οι απαιτούμενες νομοθετικές 
ρυθμίσεις, προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική η εφαρμογή 
των διατάξεών του.]

Ν.183(Ι)/2017     •  Ο περί Συμβουλίων Εγγραφής Επαγγελματιών του Τομέα της Υγείας 
(Άσκηση Ιεραρχικής Προσφυγής) Νόμος του 2017.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την οριζόντια ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τα 
συμβούλια εγγραφής επαγγελματιών του τομέα της υγείας και ειδικότερα τα 
θέματα της άσκησης ιεραρχικής προσφυγής.)

Ν.26(Ι)/2018     •   Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 
(Παρακολούθηση και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 
2015 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της Οδηγίας 98/83/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 
καθώς και εισαγωγή προνοιών που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των διατάξεων της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας και των 
προνοιών των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης 
(Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμών.]

Ν.34(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 
2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €17.595.600 και έσοδα ύψους 
€17.608.084, που προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.)

Ν.36(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.492.227 και έσοδα του 
ίδιου ύψους, που προέρχονται από κρατική χορηγία.)

Ν.37(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.855.000 και έσοδα 
ύψους €1.500.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία.)

Ν.32(Ι)/2018     •   Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να επενεχθούν τα ακόλουθα:
1.  Διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που είναι δυνατό να διοριστούν 

στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ.
2.  Τροποποίηση της σχετικής διάταξης του βασικού νόμου, που προβλέπει 

για το ασυμβίβαστο του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΥΠΥ, ώστε η προβλεπόμενη σε 
αυτή δήλωση συμφέροντος προς το Υπουργικό Συμβούλιο, στην οποία 
προβαίνουν οι πιο πάνω κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους 
αναφορικά με επιχειρήσεις που τυχόν διατηρούν, να αφορά επιχειρήσεις 
των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του 
ΟΚΥΠΥ.]
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ΚΔΠ 141/2018   •   Οι περί Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Κλινικών Εργαστηρίων Κανονισμών, ώστε ο έλεγχος 
των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου του Συμβουλίου Κλινικών 
Εργαστηρίων να ανατίθεται από το εν λόγω συμβούλιο σε εγκεκριμένους 
ελεγκτές από τον ιδιωτικό τομέα και όχι στον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπεται 
στους υφιστάμενους κανονισμούς.)

Ν.46(Ι)/2018     •  Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1214 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 
σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας για τα κέντρα αιμοδοσίας.]

Ν.54(Ι)/2018     •   - Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 154/2018   - Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική 
Πρακτική) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστούν οι διατάξεις του που 
αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφορικά με την ορθή παρασκευαστική πρακτική και την ορθή πρακτική 
διανομής δραστικών ουσιών, εκδόχων και φαρμακευτικών προϊόντων.  
Κατάργηση των ισχυόντων περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή 
Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμών και αντικατάστασή τους, ώστε να 
επιτευχθεί η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1572 της Επιτροπής της 
15ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές 
ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για τα φάρμακα που προορίζονται για τον 
άνθρωπο.]

ΚΔΠ 183/2018    •   Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και 
Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, 
Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12Α και 64 του περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας Νόμου, ώστε να συνάδουν με τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας του 
προσωπικού και να ανταποκρίνονται καλύτερα στη διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.]

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή



83

Ν.67(Ι)/2018     •   Ο περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων 
Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και 
Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) 
Νόμου του 2017, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτόν σχετική διάταξη που να 
προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο 
για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω νόμου.]

Ν.113(Ι)/2018     •   Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής Νόμου, ώστε να απαλειφθεί από αυτόν η διάταξη που αφορά 
την υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να αναθέτει σε δημόσιους υπαλλήλους 
τη διοικητική, τη λογιστική και τη γραφειακή υποστήριξη του Συμβουλίου 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να καταστεί δυνατό το εν λόγω 
συμβούλιο, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, να προσλαμβάνει το ίδιο το 
προσωπικό του, να συμβάλλεται με νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να έχει δικό 
του προϋπολογισμό.)

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Νομοσχέδια  

•  Ο περί Αστικού Αναδασμού Νόμος του 2010.
 (Αρ. Φακ. 23.01.051.008-2010)

• Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.
 (Αρ. Φακ. 23.01.048.307-2007)

• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009.
 (Αρ. Φακ. 23.01.050.101-2009)

• Ο περί της Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Καταργητικός) Νόμος του 2015.
 (Αρ. Φακ. 23.01.056.101-2015)

• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
 (Αρ. 6) Νόμος  του 2014.
 (Αρ. Φακ. 23.01.055.226-2014)

• Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.01.058.141-2017)

• Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.
 (Αρ. Φακ. 23.01.054.160-2013)

• Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.
 (Αρ. Φακ. 23.01.054.161-2013)

• Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.01.058.071-2017)

• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017. 
 (Αρ. Φακ. 23.01.058.171-2017)

• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.
 (Αρ. Φακ. 23.01.052.220-2011)

• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.
 (Αρ. Φακ. 23.01.052.221-2011)

•           Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
              (Αρ. Φακ. 23.01.057.159-2016)

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί
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•  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο   
 Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
 (Αρ. Φακ. 23.01.056.128-2015)

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος 
 (Αρ. 1) του 2015.
 (Αρ. Φακ. 23.01.056.226-2015)

• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος  
 του 2012.
 (Αρ. Φακ. 23.01.053.214-2012)

Προτάσεις νόμου 

• Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1995.
 (Πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών). 
 (Ν. 260/95)

• Ο περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
 (Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας).
 (Αρ. Φακ. 23.02.054.032-2013)

• Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007.
 (Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της   
 κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του  
 Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ).
 (Αρ. Φακ. 23.02.048.009-2007)

• Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003.
 (Πρόταση νόμου εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων).
 (Αρ. Φακ. 23.02.091.2003)

• Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003.
 (Πρόταση νόμου εκ μέρους όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων).
 (Αρ. Φακ. 23.02.092.2003)

• Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005.
 (Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ   
 μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.047.2005)

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί
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• Ο περί Δημοσίων Οδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.
 (Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη εκ μέρους της   
 κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.050.022-2009)
 
• Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003.
 (Πρόταση νόμου τoυ κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.034.2003)

• O περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 (Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).
 (Αρ. Φακ. 23.02.056.018-2015)

• O περί Σακούλων Μεταφοράς και Συσκευασίας Καταναλωτικών Αγαθών Νόμος του 2005. 
 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία   
 Πολιτών).
 (Αρ. Φακ. 23.02.085.2005)

• Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016.
 (Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Κόμματος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.030-2016)

• Ο περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Νόμος του 2010.
 (Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου και της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους  
 της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.051.050-2010)

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) 
 (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.103-2017)

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)
 (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
 (Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και   
 Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, εκ μέρους του Εθνικού   
 Λαϊκού  Μετώπου).
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.081-2017)

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί
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•   Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
 (Πρόταση νόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.057.020-2016)

• Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών  
 Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
 (Πρόταση νόμου των κ. Άγγελου Βότση εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Κόμματος, Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία  
 Πολιτών, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Άννας   
 Θεολόγου εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών).
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.037-2017)

• Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
 (Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας,   
 Αντρέα Καυκαλιά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Γιώργου Κ. Γεωργίου, βουλευτή  
 εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, και Γιώργου Τ. Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας  
 Λεμεσού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.055.022-2014)

• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005.
 (Πρόταση νόμου από την κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.026.2005)

• Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αποζημίωσης και Κοινωνικής Συνοχής Νόμος του 2017.
 (Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Συναγερμού και Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών).
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.066-2017)

• Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία   
 Πολιτών).
 (Αρ. Φακ. 23.02.052.043-2011)

• Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός)
  (Αρ. 7) Νόμος του 2017.
 (Πρόταση νόμου του κ. Αδάμου Αδάμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής    
 Περιβάλλοντος).
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.110-2017)

• Ο περί της Μη Απαίτησης Σύμβασης Εγγύησης σε Ενυπόθηκα Δάνεια Νόμος του 2013.
 (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
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 Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.054.007-2013)

• Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου  
 της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 (Πρόταση νόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.056.074-2015)

• Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 (Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.056.142-2015)

• Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.
 (Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).
 (Αρ. Φακ. 23.02.052.016-2011)

• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011.
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.052.027-2011)

• Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011.
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού).
 (Αρ. Φακ. 23.02.052.028-2011)

• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012.
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου).
 (Αρ. Φακ. 23.02.053.107-2012)

• Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012.
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 
 (Αρ. Φακ. 23.02.053.108-2012)

• Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 
 (Αρ. Φακ. 23.02.053.109-2012)

• Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών  
 Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
 (Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του   
 Δημοκρατικού Συναγερμού).
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             (Αρ. Φακ. 23.02.056.067-2015).

• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
 του 2018. 
 (Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα  
 Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).
 (Αρ. Φακ. 23.02.059.036-2018)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.
 (Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών   
 ΕΔΕΚ).
 (Αρ. Φακ. 23.02.054.030-2013)

Κανονισμοί 

• Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη)   
 Κανονισμοί του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.03.054.070-2017)

• Οι περί Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου - Θέσεις Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου   
            Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού 
            Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού  
 Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.03.054.091-2017)

• Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,    
 Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού   
 Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.03.055.010-2018)
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Αριθμός νόμου             Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.127(Ι)/2017     •   Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων 
και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προθεσμία που καθορίζεται 
στη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 αυτού εντός της οποίας πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον 
πιο πάνω νόμο πρόσωπα τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε 
ενεργό υπηρεσία στις 23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε 
σε ισχύ η πιο πάνω μεταβατική διάταξη. Η προθεσμία, η οποία λήγει στις 23 
Σεπτεμβρίου 2017, να επεκταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.]

Ν.128(Ι)/2017     •  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Επιβολή φορολογίας σε νέα προϊόντα που είτε θα κυκλοφορήσουν είτε έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά και τα οποία αποτελούν εναλλακτικές μορφές 
καπνίσματος.)

Ν.2(Ι)/2018     •   Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί 
Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί δικαίωμα σε 
χαμηλοσυνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση για εξασφάλιση επιδόματος 
χαμηλοσυνταξιούχου, το οποίο παρέχεται με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των 
Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, παρά τη λήξη της προθεσμίας που 
προβλέπει ο υφιστάμενος υπό τροποποίηση βασικός νόμος, στη βάση των 
ίδιων κριτηρίων που εφαρμόστηκαν για την εξέταση των αιτήσεων που 
υποβλήθηκαν εντός της εν λόγω προθεσμίας.)

Ν.36(Ι)/2018     •   Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
(Η περίοδος της ισχύος των διατάξεων του νόμου που ρυθμίζουν τα Μη 
Συναινετικά Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής, καθώς και ορισμένων 
διατάξεών του που αφορούν στη μεταχείριση των εγγυητών σε σχέση με 
εγγυήσεις που έδωσαν για χρέη τα οποία καλύπτονται από προσωπικό σχέδιο 
αποπληρωμής να παραταθεί για ακόμα τρία χρόνια.)

Ν.38(Ι)/2018     •   Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Γ.    Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου
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(Η περίοδος ισχύος ορισμένων διατάξεών του που αφορούν στη μεταχείριση 
των εγγυητών σε σχέση με εγγυήσεις που έδωσαν για επαληθεύσιμα χρέη 
πτωχεύσαντος στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης να παραταθεί για ακόμα 
τρία χρόνια.)

Ν.37(Ι)/2018     •   Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Η περίοδος ισχύος ορισμένων διατάξεών του που αφορούν στη μεταχείριση 
των εγγυητών εταιρείας σε σχέση με την ευθύνη τους που απορρέει από 
εγγύηση στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης με διορισμό εξεταστή, καθώς 
και σε σχέση με εγγυήσεις που έδωσαν για επαληθεύσιμα χρέη εταιρείας που 
βρίσκεται υπό εκκαθάριση να παραταθεί για ακόμα τρία χρόνια.)

Ν.63(Ι)/2018     •   Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός)  
Νόμος του 2018.
(Παράταση της ημερομηνίας λήξης της περιόδου εντός της οποίας απαγορεύεται 
η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο ΕΕΕ ή 
δημόσιου βοηθήματος, για οφειλές που καθορίζονται στον νόμο αυτό από την 
1η Ιουλίου 2018, που ισχύει σήμερα, μέχρι την 1η Ιουλίου 2019.)

Ν.127(Ι)/2017     •   Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβάλουν δήλωση 
περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον πιο πάνω νόμο πρόσωπα, 
τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία στις 
23 Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η πιο πάνω 
μεταβατική διάταξη, η οποία λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2017, μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2017.)

Ν.154(Ι)/2017     •   Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Επέκταση της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να υποβάλουν δήλωση 
περιουσιακών στοιχείων τα ελεγχόμενα με βάση τον πιο πάνω νόμο πρόσωπα, 
τα οποία κατείχαν το αξίωμά τους ή βρίσκονταν σε ενεργό υπηρεσία στις 23 
Ιουνίου 2017, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η πιο πάνω μεταβατική 
διάταξη,  η οποία λήγει την 31η Οκτωβρίου 2017, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.)

Ν.1(Ι)/2018     •   Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Παράταση για έξι (6) μήνες της χρονικής περιόδου εντός της οποίας δύναται 

Γ.    Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου
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να υποβληθεί αίτηση για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών στο 
Τμήμα Φορολογίας, ώστε να λήγει την 31η Ιουλίου 2018.]

Ν.7(Ι)/2018          •   Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Παράταση από τις 2 Μαρτίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 της 
προθεσμίας εντός της οποίας οι νόμιμοι ελεγκτές ή/και τα νόμιμα ελεγκτικά 
γραφεία που είχαν λάβει άδεια από τις αρχές της Δημοκρατίας πριν από την 
29η Ιουνίου 2008 έχουν υποχρέωση να εγγραφούν σε αναγνωρισμένα σώματα 
ελεγκτών της Δημοκρατίας.)

Ν.28(Ι)/2018     •   Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2018.
(Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε η 
ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΑΠΙ να μην αποτελεί λόγο εκκαθάρισής του, 
παρά μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια της KTK και μετά από απόφαση του 
δικαστηρίου σε υποβληθείσα υπό της KTK αίτηση, το οποίο για τον διορισμό 
προσωρινού εκκαθαριστή ή εκκαθαριστή ΑΠΙ άλλου από τον Επίσημο 
Παραλήπτη ακούει προηγουμένως τις απόψεις της KTK.)

Ν.84(Ι)/2018     •   Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ώστε η ΣΚΤ για 
σκοπούς εξασφάλισης ρευστότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό να δύναται 
να επιβαρύνει ή/και να εκχωρεί ή/και να μεταβιβάζει μέσω σχετικής σύμβασης 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία προς 
όφελος και ΑΠΙ, πέραν της ΚΤΚ ή της ΕΚΤ ή της ΚΔ, δανειακές απαιτήσεις ή 
άλλα περιουσιακά της στοιχεία.)

Ν.90(Ι)/2018     •   Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, ώστε η προστασία η οποία παρέχεται 
σε εγγυητή στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης σε σχέση με επαληθεύσιμα 
χρέη πτωχεύσαντος και η οποία αφορά τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει 
ο εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης να επεκταθεί και σε εγγυητές που 
έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του προτεινόμενου νόμου.)

Γ.    Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 373/2017    •   Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική 
Οδηγία 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση 
των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά 
τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση 
και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτοκόλλα δοκιμών και οι 
κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι 
δοκιμές διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής 
ποικιλιών των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.)

ΚΔΠ 374/2017   •   Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική 
Οδηγία 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση 
των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά 
τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση 
και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”.  Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτοκόλλα δοκιμών και οι 
κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι 
δοκιμές διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής 
ποικιλιών των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.)

ΚΔΠ 91/2018     •   Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/2109/
ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη 
βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο)”.  

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιούνται τα Παραρτήματα 
ΙΙ και IV και αντικαθίστανται τα Παραρτήματα ΙΙΙ και V των υφιστάμενων 
κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να προστεθούν νέα είδη κτηνοτροφικών φυτών 
στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας και αφετέρου να 
τροποποιηθεί η βοτανική ονομασία του είδους “λόλιον το υβρίδιο”.]

Ν.27(Ι)/2018     •   Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
Νόμος του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί 
βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και 
λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν την 
κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1.  Η σύσταση και λειτουργία συμβουλευτικών επιτροπών για κάθε γεωργικό 

προϊόν ξεχωριστά, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εξέταση αιτήσεων 
των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων, και η έκδοση σχετικής 
γνωμάτευσης για σκοπούς αναγνώρισής τους ως ομάδας παραγωγών, 
οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών, ένωσης 
οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής οργάνωσης.

2.  Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει 
ένα ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο για σκοπούς αναγνώρισής του 
ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων 
παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής 
οργάνωσης. 

3.  Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος ιεραρχικής προσφυγής από 
τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα σε περίπτωση απόρριψης της 
υποβληθείσας αίτησης αναγνώρισής τους.

4.  Οι έλεγχοι που διεξάγει το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια αρχή εφαρμογής 
του νόμου και οι κυρώσεις που η ίδια δύναται να επιβάλλει.)

ΚΔΠ 101/2018    •   Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
(Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) 
Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να 
επιτευχθεί βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση 
και λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν την 
κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.
Περαιτέρω, με τους υπό αναφορά κανονισμούς  μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα 
ακόλουθα:

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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1.  Τα ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια ανά γεωργικό προϊόν τα οποία το 
ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο πρέπει να πληρεί για σκοπούς 
αναγνώρισής του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, 
ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών. 

2.  Η μεθοδολογία υπολογισμού του όγκου και της αξίας εμπορεύσιμης 
παραγωγής του νομικού προσώπου για σκοπούς αναγνώρισής του 
ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων 
παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής 
οργάνωσης.

3.  Οι προϋποθέσεις διάθεσης της παραγωγής των μελών ομάδας 
παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

4.  Ο ελάχιστος χρόνος συμμέτοχης ενός παραγωγού ως μέλους ομάδας 
παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών και η διαδικασία που ακολουθείται σε 
περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης ενός μέλους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.186(Ι)/2017     •   Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών 
Διακανονισμών Νόμος του 2017.
[Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα οργανωμένα ταξίδια, 
τις διακοπές και περιηγήσεις, καθώς και εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με 
τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 
2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και 
την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 
90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.187(Ι)/2017     •   Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα 
ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία 
τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.188(Ι)/2017     •   Ο περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των 
Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
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Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια 
και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου”.]

Ν.34(Ι)/2018     •   Ο περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με μέρος των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ:
1.  Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2015 για τον 

καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

2.  Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 
2015 για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.10(Ι)/2018      •   Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018.
[Τροποποίηση του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 303 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και 
την άσκηση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ).]

Ν.63(Ι)/2018     •   Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
Νόμου, ώστε να παραταθεί η ημερομηνία λήξης της περιόδου εντός της οποίας 
απαγορεύεται η έγερση πολιτικής αγωγής εναντίον προσώπου που είναι 
δικαιούχο ΕΕΕ ή δημόσιου βοηθήματος για οφειλές που καθορίζονται στον 
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νόμο αυτό από την 1η Ιουλίου 2018 στην 1η Ιουλίου 2019.)

ΚΔΠ 205/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και παράλληλα η 
κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 315/2003), με τους οποίους η 
Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία 
αντικαθίσταται από τον πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.80(Ι)/2018     •   Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου για την ορθότερη εναρμόνισή 
του με τα άρθρα 9.1, 31.8.α) και 33.2.ε) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για 
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, όπως 
διορθώθηκε. Παράλληλα, με τον νόμο αυτό επιτεύχθηκε η αποτελεσματική 
εφαρμογή του άρθρου 2.ιδ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών 
για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
της αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από 
υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα, καθώς και η καλύτερη εφαρμογή της 
βασικής νομοθεσίας.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.176(Ι)/2017     •   Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 
2016 για την τέταρτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των 
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.]
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Ν.16(Ι)/2018      •   Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Εναρμόνιση με το άρθρο 14 και το Παράρτημα V της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο 
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την 
κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΚ.)

ΚΔΠ  90/2018      •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Εναρμόνιση με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1.  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΕ.

2.  Οδηγία 2014/46/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/37/ΕΚ σχετικά με τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχημάτων. 

3.  Οδηγία 2014/47/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης 
των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.)

Ν.17(Ι)/2018      •   Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2018.
[Μερική εναρμόνιση με τα άρθρα 8 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.]

Ν.18(Ι)/2018      •   Ο περί Συσκευών Αερολυμάτων (Αεροζόλ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (EE) 2016/2037 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 
2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) 
και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1272/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.]

ΚΔΠ 137/2018     •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2015 για τροποποίηση της Οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν 
στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς 
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μεταφορές, καθώς και ρύθμιση των μέγιστων αξονικών διαστάσεων και 
μικτών βαρών για ορισμένα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων για τις 
εμπορευματικές μεταφορές που διενεργούνται αποκλειστικά στη Δημοκρατία.]

Ν.91(Ι)/2018     •   Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/217 της Επιτροπής της 31ης 
Ιανουαρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για την προσαρμογή του Τμήματος Ι.1 του Παραρτήματος Ι 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.]

ΚΔΠ 223/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές με Καύση Αέριων Καυσίμων) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με 
τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και 
την κατάργηση της Οδηγίας 2009/142/ΕΚ.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.181(Ι)/2017     •   Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμος 
του 2017.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 
2014/41/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 περί της 
ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις”, η οποία αποσκοπεί στην 
απλούστευση και επιτάχυνση των διασυνοριακών ποινικών ερευνών εντός 
της ΕE και η οποία αντικαθιστά προηγούμενα επιμέρους κοινοτικά εργαλεία 
στον τομέα της αμοιβαίας συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.)

Ν.179(Ι)/2017     •   O περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των 
Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης 
των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου για εναρμόνιση με τα άρθρα 46 και 47 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/23/ΕΕ του ΕK και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης”.)
(Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
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Δαπανών και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεων των ρυθμίσεών 
του.)

Ν.13(Ι)/2018     •   Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου για εναρμόνιση της κυπριακής 
νομοθεσίας με την πράξη της EE με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του EK και του 
Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 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 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου και της 
Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής”.]

Ν.55(Ι)/2018     •   Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμος του 2018.
[Θέσπιση νομοθεσίας για σκοπούς εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση 
της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ.]

Ν.125(Ι)/2017     •   Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη 
Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.
[Θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Επιπρόσθετα, με τον νόμο αυτό 
σκοπείται η κατάργηση του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.]
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την 
αναπομπή.)

Ν.126(Ι)/2018     •   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ Νόμος 
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του 2018.
[Ρύθμιση των υποχρεώσεων της ΚΔ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τις διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο 
και όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών της Δημοκρατίας με την Ευρωπόλ 
και με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.]

Ν.110(Ι)/2018     •   Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Ενσωμάτωση στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο κοινών ελάχιστων κανόνων 
που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 σε σχέση με ορισμένες πτυχές του 
τεκμηρίου της αθωότητας και με το δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου 
στη δίκη, περιλαμβανομένων των πιο πάνω αναφερόμενων κανόνων.]

Ν.111(Ι)/2018     •   Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 για την ενίσχυση 
ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου της αθωότητας και του δικαιώματος 
παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας.]

  
ΚΔΠ 431/2017    •   Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

(Ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2008/7/ΕΚ με τη 
διευκρίνιση ότι ο φόρος εισφοράς δεν καταβάλλεται, σε περιπτώσεις αύξησης 
κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών με 
απορρόφηση.) 

ΚΔΠ 167/2018    •   Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση κανονισμών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες εποπτείας των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.149(Ι)/2017     •   Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που    
                                      προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
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[Εναρμόνιση με το άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης 
για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1093/2010.  Καθορισμός ορισμένων απαιτήσεων αδειοδότησης και 
προληπτικής εποπτείας των μη πιστωτικών ιδρυμάτων, εντός του πλαισίου 
των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με 
υποθήκη ή άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται 
για κατοικία, καθώς και συμβάσεων σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση 
ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή.]

Ν.174(Ι)/2017     •   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.
[Τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου 
(ΕΦΕΕΔΧΦ), ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία 
του ΕΦΕΕΔΧΦ, καθώς και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του θεσμού του 
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.]

Ν.157(Ι)/2017     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
(Εναρμόνιση με τα άρθρα 2 και 383 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 
2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ, ώστε γήπεδα προς οικοδόμηση να 
υπόκεινται σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19%.)

Ν.169(Ι)/2017     •   - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2017.

Ν.170(Ι)/2017    - Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017.

[Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης 
λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.]

Ν.31(Ι)/2018     •   - Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης 
στα Συστήματα Πληρωμών Νόμος του 2018.

Ν.28(Ι)/2018    - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.30(Ι)/2018    - Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Ν.29(Ι)/2018    - Ο περί της εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
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103

προς τους Καταναλωτές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[1.    Αντικατάσταση του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου με νέα νομοθεσία, 

ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
α.     Η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του 

Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 
2007/64/ΕΚ.

β.      Η αποτελεσματική εφαρμογή και συμμόρφωση με τα άρθρα 
9,10,11 και 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές 
πληρωμές στην κοινότητα και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2560/2001. 

2.  Τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί εναρμόνιση με το άρθρο 113 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες 
πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010, καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

3.  Τροποποίηση του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με το άρθρο 111 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 
2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

4.  Τροποποίηση του περί εξ Αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμου, ώστε να επιτευχθεί 
εναρμόνιση με το άρθρο 110 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών 
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 
2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, 
καθώς και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ.]

Ν.33(Ι)/2018     •   Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, 
ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/881/ΕΕ του Συμβουλίου της 
25ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την 
υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.)

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
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Ν.41(Ι)/2018        •   - Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 136/2018       - Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[1.  Τροποποίηση του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των 
καταθέσεων και με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.  Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 
εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και 
με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.]

Ν.61(Ι)/2018     •   Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν 
Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 
του Συμβουλίου, που έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, και με τον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 
2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 608/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή 
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αντίστοιχα.]

Ν.77(Ι)/2018     •   - Ο περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με 
Κάρτες Νόμος του 2018.

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
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Ν.75(Ι)/2018    -   Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

[1.   Εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, τα οποία απαιτούν από τα 
κράτη μέλη τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων. Ειδικότερα, ορίζεται 
η ΚΤΚ, η ΕΠΑ, καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως 
αρμόδιες αρχές για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/751, καθώς και των διατάξεων του εν λόγω νόμου και προσδίδεται 
σε αυτές εξουσία να απαιτούν και να λαμβάνουν πληροφόρηση από τους 
εποπτευομένους, να παρακολουθούν την επιβολή των ρυθμίσεων και τη 
συμμόρφωση των εποπτευομένων με αυτές και να επιβάλλουν διοικητικά 
μέτρα και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω νομοθεσίας.

2.  Θέσπιση εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών ως απαιτείται 
με βάση το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.  Εισάγεται νέο μέρος 
στον βασικό νόμο, το οποίο αφορά τη ρύθμιση επίλυσης διαφορών 
που προκύπτουν μεταξύ των δικαιούχων πληρωμής και των οικείων 
παρόχων υπηρεσιών πληρωμής, και αποτελεί πρόσθετη αρμοδιότητα 
του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης και ειδικότερα ρυθμίζεται το δικαίωμα του δικαιούχου πληρωμής 
να υποβάλλει παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, καθώς και η 
ακολουθητέα διαδικασία από τον εν λόγω επίτροπο.]

Ν.119(Ι)/2018      •   Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του 
Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/
ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για 
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.]

           
ΚΔΠ 441/2017    •   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Καθορισμός μη Ανεπτυγμένης 

Οικοδομήσιμης Γης και Λοιπές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2017. 
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας δυνάμει της παραγράφου 1(β)(iii) του 
Όγδοου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου στην 
οποία να καθορίζεται η κατηγορία των τεμαχίων γης τα οποία εμπίπτουν στον 
ορισμό της μη αναπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, με στόχο την ολοκλήρωση 
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του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αποτελεί εναρμονιστική υποχρέωση της 
Δημοκρατίας βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 
2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ και προβλέπει για την υπαγωγή των 
γηπέδων προς οικοδόμηση σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους δεκαεννέα τοις 
εκατόν (19%).]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.179(Ι)/2017     •   Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των 
Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης 
των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου για εναρμόνιση με τα άρθρα 46 και 47 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο “Οδηγία 2014/23/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης”.
Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων 
Δαπανών και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών για περαιτέρω εξέταση των νομικών διαστάσεων των ρυθμίσεών του.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.144(Ι)/2017     •   Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Νόμος του 2017.
(Θέσπιση νέας εθνικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2014/89/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί 
θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.)

ΚΔΠ 337/2017   •   Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμών για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2012/19/
ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.]

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ν.163(Ι)/2017     •   - Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017.

ΚΔΠ 375/2017   - Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) 
Κανονισμοί του 2017.

[Τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου και 
θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση του 
εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία (EE) 2015/720 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών 
μεταφοράς.  Χρέωση των πλαστικών σακουλών από την 1η Ιουλίου 2018, με 
στόχο τη μείωσή τους.]

Ν.114(Ι)/2018     •   - Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 227/2018   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018.

ΚΔΠ 228/2018   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2193 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον 
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου η καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
της ισχύουσας νομοθεσίας.]

Ν.127(Ι)/2018     •   Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα 
Έργα Νόμος του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου με νέα νομοθεσία, προκειμένου να 
εναρμονιστεί η τελευταία με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/
ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.)

Ν.49(Ι)/2018     •   Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον 
Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη 

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
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Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 511/2014/ΕΕ του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα συμμόρφωσης 
των χρηστών βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους 
Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που 
Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.46(Ι)/2018     •   Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1214 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 
σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας για τα κέντρα αιμοδοσίας].

Ν.54(Ι)/2018     •   - Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 154/2018   - Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική 
Πρακτική) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστούν οι διατάξεις του που 
αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφορικά με την ορθή παρασκευαστική πρακτική και την ορθή πρακτική διανομής 
δραστικών ουσιών, εκδόχων και φαρμακευτικών προϊόντων.  Κατάργηση 
των ισχυόντων περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική 
Πρακτική) Κανονισμών και αντικατάστασή τους, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1572 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη 
συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο.]

Δ.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ε.   Εγκριθέντες κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 429/2017    •   Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) Κανονισμοί 
του 2017.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τις 
προσλήψεις, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις προαγωγές και τον τερματισμό της 
απασχόλησης των εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως και μετονομασία τους 
σε “συμβασιούχους υπαξιωματικούς”.)

ΚΔΠ 427/2017    •   Οι περί Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της 
Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του 
Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή 
φιλοδωρήματος στις πενήντα δύο (52) εθελόντριες υπαξιωματικούς οι 
οποίες θα μονιμοποιηθούν και επιπρόσθετα να καλυφθούν ορισμένα 
κενά που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή των υπό αναφορά βασικών 
κανονισμών σε σχέση με το καθεστώς που υπηρετούν.]

ΚΔΠ 428/2017    •   Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμοί του 2017.
[Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των ισχυόντων περί Υπαξιωματικών του 
Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) 
Κανονισμών, που διέπουν τους διορισμούς, την ιεραρχία, τις προαγωγές και τις 
αφυπηρετήσεις των υπαξιωματικών του στρατού.]

ΚΔΠ 88/2018      •   Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Αξιωματικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών, 
έτσι ώστε αξιωματικοί που διορίζονται στον στρατό, μετά από διαγωνισμό, στον 
βαθμό του Υπολοχαγού ή του Λοχαγού να δύνανται να προαχθούν σε ανώτερο 
βαθμό, εφόσον προαχθεί στον ανώτερο αυτό βαθμό ένας τουλάχιστον από 
τους αξιωματικούς όπλων του στρατού ξηράς που κατά το έτος διορισμού των 
εν λόγω απευθείας διορισθέντων αξιωματικών προήχθησαν στον βαθμό του 
Υπολοχαγού ή Λοχαγού, αντίστοιχα.]
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 373/2017    •   Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική 
Οδηγία 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση 
των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά 
τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση 
και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”.  Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών και οι 
κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι 
δοκιμές διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας, για σκοπούς εγγραφής 
ποικιλιών των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.]

ΚΔΠ 374/2017    •   Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν μερικώς με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική 
Οδηγία 2016/1914 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2016, για τροποποίηση 
των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά 
τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση 
και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών 
γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών”.  Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών και οι 
κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών, σύμφωνα με τις οποίες διενεργούνται οι 
δοκιμές διακριτικότητας-ομοιομορφίας-σταθερότητας, για σκοπούς εγγραφής 
ποικιλιών των γεωργικών ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.]

ΚΔΠ 91/2018     •   Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η 
εθνική νομοθεσία με την πράξη της ΕΕ με τίτλο “Εκτελεστική Οδηγία 2016/2109/
ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη 
βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο)”.  

Ε.   Εγκριθέντες κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιούνται τα Παραρτήματα 
ΙΙ και IV και αντικαθίστανται τα Παραρτήματα ΙΙΙ και V των υφιστάμενων 
κανονισμών, έτσι ώστε αφενός να προστεθούν νέα είδη κτηνοτροφικών φυτών 
στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής κυπριακής νομοθεσίας και αφετέρου να 
τροποποιηθεί η βοτανική ονομασία του είδους “λόλιον το υβρίδιο”.]

ΚΔΠ 101/2018    •   Οι περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων 
(Ελάχιστα Κριτήρια Αναγνώρισης, Όροι και Προϋποθέσεις Λειτουργίας) 
Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε αφενός μεν να 
επιτευχθεί βελτίωση του σχετικού νομικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση 
και τη λειτουργία ομάδων/οργανώσεων παραγωγών, αφετέρου δε να επέλθει 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων πράξεων της ΕΕ που αφορούν την 
κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.
Περαιτέρω, με τους υπό αναφορά κανονισμούς μεταξύ άλλων ρυθμίζονται τα 
ακόλουθα:
1.  Τα ελάχιστα ποσοτικά κριτήρια ανά γεωργικό προϊόν τα οποία το 

ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο πρέπει να πληρεί για σκοπούς 
αναγνώρισής του ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, 
ένωσης ομάδων παραγωγών ή ένωσης οργανώσεων παραγωγών. 

2.  Η μεθοδολογία υπολογισμού του όγκου και της αξίας εμπορεύσιμης 
παραγωγής του νομικού προσώπου για σκοπούς αναγνώρισής του 
ως ομάδας παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων 
παραγωγών, ένωσης οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικής 
οργάνωσης.

3.  Οι προϋποθέσεις διάθεσης της παραγωγής των μελών ομάδας 
παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών.

4.  Ο ελάχιστος χρόνος συμμέτοχης ενός παραγωγού ως μέλους ομάδας 
παραγωγών, οργάνωσης παραγωγών, ένωσης ομάδων παραγωγών ή 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών και η διαδικασία που ακολουθείται σε 
περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης ενός μέλους.)

ΚΔΠ 182/2018    •   Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι 
εξουσίες και οι αρμοδιότητες του διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού στον 
διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.  Ειδικότερα, με τους 
υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται οι όροι “Διευθυντής Αναδασμού” και 
“Υπηρεσία Αναδασμού”, όπου αυτοί απαντούν στο κείμενο των υφιστάμενων 
κανονισμών, με τους όρους “Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και 

Ε.   Εγκριθέντες κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Χωρομετρίας” και “Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”, αντίστοιχα.)

ΚΔΠ 226/2018    •   Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της 
Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Λιοπέτρι (Καταργητικοί) Κανονισμοί 
του 2018.
(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάλυση 
του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Λιοπετρίου, καθώς και η κατάργηση της 
επιτροπής που διαχειρίζεται το εν λόγω υδατικό έργο και η οποία είχε συσταθεί 
δυνάμει των καταργηθέντων κανονισμών.)

ΚΔΠ 225/2018    •   Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια της 
Καθορισμένης Περιοχής του Χωριού Σωτήρα (Καταργητικοί) Κανονισμοί 
του 2018.
(Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί η διάλυση 
του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Σωτήρας, καθώς και η κατάργηση της 
επιτροπής που διαχειρίζεται το εν λόγω υδατικό έργο και η οποία είχε συσταθεί 
δυνάμει των καταργηθέντων κανονισμών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 75/2018     •   Οι περί Λαχείου Πρόνοιας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου και των σχετικών κανονισμών 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των σχεδίων 
κοινωνικής πρόνοιας.)

ΚΔΠ 319/2017    •   Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων 
και Επικίνδυνων Συμβάντων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση 
Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθούν 
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.  Η διαγραφή της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των μη θανατηφόρων 

ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και 
σε πρόσωπα εκτός εργασίας, ώστε να περιοριστεί η υποχρέωση 
γνωστοποίησης μόνο στα θανατηφόρα ατυχήματα.

2.  Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών των ατυχημάτων 
που συμβαίνουν σε πρόσωπα:
α.  εκτός εργασίας, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, 

δραστηριοτήτων διασκέδασης ή αναψυχής και δραστηριοτήτων 

Ε.   Εγκριθέντες κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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ιατρικής φύσης,
β. τα οποία εργοδοτούνται σε πλοία και αεροσκάφη που ταξιδεύουν,
γ.  τα οποία υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας, 

αλλά δεν είναι εργοδοτούμενα πρόσωπα, όπως είναι οι κληρωτοί 
στρατιώτες, οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες, εκτός από την 
περίπτωση θανατηφόρου ατυχήματος.

3.  Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών 
σε κατασκευές, υποστατικά, εγκαταστάσεις, αγωγούς, εξέδρες ή πλοία 
όπου διεξάγονται δραστηριότητες χαρτογράφησης, έρευνας, αναζήτησης, 
εξόρυξης ή μεταφοράς υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου.

4. Η προσθήκη ορισμένων νέων περιπτώσεων επικίνδυνων συμβάντων.]

ΚΔΠ 330/2017    •   Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Επιτήρηση της Υγείας) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των διαδικασιών και του 
πλαισίου λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων.)

ΚΔΠ 205/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέτρα Ατομικής Προστασίας) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση κανονισμών για σκοπούς εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και παράλληλα 
κατάργηση των υφιστάμενων περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 315/2003), με τους οποίους η 
Δημοκρατία είχε εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/ΕΟΚ, η οποία 
αντικαθίσταται από τον πιο πάνω αναφερόμενο ευρωπαϊκό Κανονισμό.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 326/2017    •   Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) 
Κανονισμών, ώστε να εισαχθεί σε αυτούς πρόνοια σύμφωνα με την οποία 
τυχόν εκμίσθωση ή χορήγηση άδειας χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας της 
Δημοκρατίας η οποία κηρύσσεται “χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης 
σκαφών αναψυχής” θα υλοποιείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου.]

ΚΔΠ 229/2018    •   Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών, ώστε να 
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αναθεωρηθεί η πρόνοιά τους που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης 
επιβάρυνσης σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος προς το 
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η αντικατάσταση της σχετικής πρόνοιας των περί 
Αποχετεύσεων Λάρνακας Κανονισμών, ώστε η υπό αναφορά πρόσθετη 
επιβάρυνση να επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποχετευτικών 
Συστημάτων Νόμου που ρυθμίζουν την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης που 
υποχρεούται να καταβάλει πρόσωπο το οποίο δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα 
οποιοδήποτε οφειλόμενο δικαίωμα ή τέλος στα συμβούλια αποχετεύσεων.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 432/2017    •   Οι περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Συμβουλευτική 
Επιτροπή) Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η λειτουργία της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, η οποία συνίσταται δυνάμει του περί Κυπριακής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών Νόμου, που εξουσιοδοτεί την έκδοση των εν λόγω κανονισμών 
και η οποία έχει ως αρμοδιότητα να εισηγείται στον Διοικητή της ΚΥΠ ποια 
έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό της ΚΥΠ θα διαφυλάσσονται στο Κρατικό 
Αρχείο.  Ειδικότερα, με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων 
τα κριτήρια επιλογής των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της 
ΚΥΠ που αποστέλλονται για σκοπούς διαφύλαξής τους στο Κρατικό Αρχείο 
και ανοίγματός τους στο κοινό. Επίσης, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και η 
διασφάλιση της πρόσβασης των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο 
αρχείο της ΚΥΠ και γενικότερα ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 384/2017    •   Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 
(Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών) Κανονισμοί του 2017.
(Καθορισμός των μελών και των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Αρχής 
Μεταφορών για υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 16Ε της νομοθεσίας, 
σύμφωνα με το οποίο συστήνεται Συμβουλευτική Αρχή Μεταφορών.)
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ΚΔΠ 90/2018     •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
(Εναρμόνιση με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1.  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 

για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/ΕΕ.

2.  Οδηγία 2014/46/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/37/ΕΚ σχετικά με τα έγγραφα 
κυκλοφορίας οχημάτων. 

3.  Οδηγία 2014/47/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης 
των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.)

ΚΔΠ 156/2018    •   Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Συμπερίληψη των πολύτεκνων οικογενειών στις κατηγορίες προσώπων οι 
οποίες δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαία μνημεία.)

ΚΔΠ 137/2018    •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) 
(Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/719 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2015 για τροποποίηση της Οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην 
Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς 
μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές, 
καθώς και ρύθμιση των μέγιστων αξονικών διαστάσεων και μικτών βαρών για 
ορισμένα οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων για τις εμπορευματικές μεταφορές 
που διενεργούνται αποκλειστικά στη Δημοκρατία.]

ΚΔΠ 223/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές με Καύση Αέριων Καυσίμων) 
Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών για συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/426 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης  

Μαρτίου 2016 σχετικά με τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2009/142/ΕΚ.]

ΚΔΠ 224/2018    •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) (Καταργητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
[Κατάργηση των περί Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές Αερίου) Κανονισμών 
του 2002.]
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 462/2017    •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2017. 
(Επιβολή υποχρέωσης υποβολής υποψήφιου μέλους της αστυνομίας σε έλεγχο 
νάρκοτεστ με τη λήψη γενετικού υλικού κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας 
πρόσληψης και πριν από την πρόσληψή του στην αστυνομία και λήψης γενετικού 
υλικού DNA από υφιστάμενα και νεοεισερχόμενα μέλη της αστυνομίας, καθώς 
και αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν τη διαγραφή ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων από το ατομικό δελτίο μέλους της αστυνομίας μετά 
την παραγραφή τους.)

ΚΔΠ 463/2017    •   Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Σύσταση μόνιμης τριμελούς επιτροπής για την εκδίκαση πειθαρχικών 
υποθέσεων διαφθοράς από μέλη της αστυνομίας, με δικαιοδοσία να εκδικάζει 
υποθέσεις εναντίον μελών της αστυνομίας μέχρι και τον βαθμό του Ανώτερου 
Υπαστυνόμου και αναθεώρηση των προνοιών των βασικών κανονισμών που 
αφορούν την πειθαρχική διαδικασία και τις επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές.)

ΚΔΠ 464/2017    •   Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017. 
[Τροποποίηση των βασικών κανονισμών με τη συμπερίληψη σε αυτούς πρόνοιας 
με βάση την οποία τα υποψήφια για προαγωγή μέλη της αστυνομίας κωλύονται 
από πειθαρχική καταδίκη η οποία δεν έχει διαγραφεί σύμφωνα με τους περί 
Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς.]

ΚΔΠ 179/2018    •   Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε για την προαγωγή στον βαθμό 
του Υπαστυνόμου να αποτελεί προϋπόθεση ότι οι υποψήφιοι που επιλέγονται 
και εγκρίνονται για προαγωγή θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την καθοριζόμενη 
εκπαίδευση και, σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσής της, η απόφαση για 
προαγωγή θα ακυρώνεται και ο υποψήφιος θα παραμένει στον προηγούμενο 
βαθμό, διατηρώντας το δικαίωμα επαναδιεκδίκησης της προαγωγής του στον 
βαθμό του Υπαστυνόμου. Περαιτέρω, προτείνεται όπως η εν λόγω εκπαίδευση 
δυνατόν να παρέχεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.)

ΚΔΠ 221/2018    •   Οι περί Φυλακών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση των σχετικών κανονισμών που ρυθμίζουν το δικαίωμα του 
κρατουμένου να αποστέλλει και να δέχεται επιστολές, το δικαίωμά του σε 
τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και τον περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών.)
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ΚΔΠ 431/2017    •   Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2017.
(Ορθότερη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2008/7/ΕΚ, με τη 
διευκρίνιση ότι ο φόρος εισφοράς δεν καταβάλλεται σε περιπτώσεις αύξησης 
κεφαλαίου που προκύπτει από τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών με 
απορρόφηση.) 

ΚΔΠ 178/2018    •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
διενέργειας της βασικής εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων αστυνομικών σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.)

ΚΔΠ 167/2018    •   Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχής Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές) Κανονισμοί του 2018.
(Θέσπιση κανονισμών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες εποπτείας των παρόχων 
υπηρεσιών εμπιστοσύνης.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 136/2018    •   Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[1.  Τροποποίηση του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των 
καταθέσεων και με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.  Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη 
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εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και με 
την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του ΕΚ 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 ΕΚ και του 
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.]

ΚΔΠ 442/2017    •   Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Λειτουργού και Ανώτερου 
Λειτουργού με νέα σχέδια υπηρεσίας και θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη 
θέση Λειτουργού Α΄ και για τη θέση Γραμματειακού Λειτουργού στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.) 

ΚΔΠ 327/2017    •   - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2017.

ΚΔΠ 328/2017   - Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.

[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών 
και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθεί 
μεταξύ άλλων η υφιστάμενη πολιτική χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας και 
άδειας χωρίς απολαβές στους δημόσιους υπαλλήλους.]

ΚΔΠ 329/2017    •   Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 
Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε να 
διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις και να διασαφηνιστούν ορισμένα ζητήματα 
που αφορούν τη μισθοδοσία και τα οδοιπορικά των δημόσιων υπαλλήλων.]

ΚΔΠ 336/2017    •   Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) 
Κανονισμοί του 2017. 
[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα 

Ε.   Εγκριθέντες κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή



119

Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε η αρμοδιότητα 
έγκρισης του ύψους του κατ’ αποκοπήν επιδόματος οδοιπορικών και της κατ’ 
αποκοπήν αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία δημόσιων υπαλλήλων να 
μεταφερθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στον οικείο γενικό διευθυντή 
υπουργείου ή στον οικείο προϊστάμενο ανεξάρτητης υπηρεσίας, σύμφωνα 
με κριτήρια και προϋποθέσεις που θα συνεχίσει να καθορίζει το Υπουργείο 
Οικονομικών.]

ΚΔΠ 393/2017    •   Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε:
1.  ο πρώτος πίνακας των βασικών κανονισμών, στον οποίο καθορίζονται 

τα τμήματα, οι υπηρεσίες και τα γραφεία που υπάγονται σε υπουργεία και 
που θεωρούνται τμήματα για τους σκοπούς του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
Νόμου, να αντικατασταθεί με νέο πίνακα, για να επικαιροποιηθεί με 
ορισμένες αλλαγές που έχουν επέλθει στην ονομασία ορισμένων 
υπουργείων, τμημάτων και υπηρεσιών, καθώς και στη δομή ορισμένων 
υπουργείων, και

2.  από την 1η Ιανουαρίου 2018 η αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε 
θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας να υποβάλλεται από ενδιαφερομένους 
στην ΕΔΥ σε ηλεκτρονική μορφή αντί σε έντυπη μορφή, όπως ισχύει 
μέχρι σήμερα.]

ΚΔΠ 441/2017    •   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Καθορισμός μη Ανεπτυγμένης 
Οικοδομήσιμης Γης και Λοιπές Διατάξεις) Κανονισμοί του 2017. 
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας δυνάμει της παραγράφου 1(β)(iii) του 
Όγδοου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου στην 
οποία καθορίζεται η κατηγορία των τεμαχίων γης τα οποία εμπίπτουν στον 
ορισμό της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, με στόχο την ολοκλήρωση 
του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αποτελεί εναρμονιστική υποχρέωση 
της Δημοκρατίας βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης 
Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα ΦΠΑ και προβλέπει για την 
υπαγωγή των γηπέδων προς οικοδόμηση σε ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 
δεκαεννέα τοις εκατόν (19%).]

ΚΔΠ 181/2018    •   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, 
ώστε να επεκταθεί η εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου 
το οποίο εφαρμόζεται σε σχέση με οργανωτές τουριστικών περιηγήσεων, 
ώστε να εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε περιπτώσεις που η οριζόμενη 
ταξιδιωτική υπηρεσία προσφέρεται, αντί απευθείας σε ταξιδιώτη, σε άλλο 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, το οποίο έχει σκοπό τη μεταπώλησή της.]
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ΚΔΠ 214/2018    •   Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών, ώστε να 
αυξηθεί το καθορισμένο ποσοστό της αμοιβής που λαμβάνει ο Σύμβουλος 
Αφερεγγυότητας από 20% σε 30%, σε περίπτωση που προσωπικό σχέδιο 
αποπληρωμής τίθεται σε ισχύ, με στόχο να ενισχυθεί το κίνητρο του 
Συμβούλου Αφερεγγυότητας για επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές 
του χρεώστη για αναδιάρθρωση των χρεών του, με απώτερο στόχο την 
επανένταξη των βιώσιμων χρεωστών στη δρώσα οικονομία.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 433/2017    •   Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί 
του 2017.
(Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις συντάξεις και τα χορηγήματα των 
υπαλλήλων του Οργανισμού Νεολαίας.)

ΚΔΠ 155/2018    •   Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών 
Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Θεσμοθέτηση της ίδρυσης της ερευνητικής μονάδας “Κέντρο Έρευνας 
Καρκίνου”. Ειδικότερα, η μονάδα αυτή ανήκει στην κατηγορία των 
ερευνητικών μονάδων που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από πόρους οι 
οποίοι δεν προέρχονται από κυβερνητική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ.)

ΚΔΠ 206/2018    •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018. 
(Ρύθμιση της δυνατότητας το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου να 
μπορεί να συμμετέχει υπό προϋποθέσεις, με ή χωρίς αντιμισθία, στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε εταιρείες, με σκοπό την αξιοποίηση 
αξιολογημένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με 
την εφευρετική δραστηριότητα.)

ΚΔΠ 180/2018    •   Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) 
Κανονισμοί του 2018.
(Θέσπιση νέων κανονισμών σε σχέση με το πρόγραμμα παιδαγωγικής 
κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών μέσης εκπαίδευσης 
και κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών.)
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ΚΔΠ 222/2018    •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Μεταπτυχιακές Σπουδές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2018.
(Προσθήκη πρόνοιας, ώστε μεταξύ άλλων το ύψος των διδάκτρων για τα 
μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο της πλήρους όσο και της μερικής φοίτησης 
που θα προσφέρονται σε ξένες γλώσσες να καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Επιπρόσθετα, τα εκάστοτε νέα δίδακτρα θα ισχύουν μόνο για 
νεοεισερχόμενους φοιτητές, κατά το ακαδημαϊκό εξάμηνο που αρχίζει 
ταυτόχρονα με την αναθεώρηση των διδάκτρων.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 430/2017    •   Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας) 
Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για την υιοθέτηση μέτρων που 
αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας μέσω της 
εφαρμογής της αρχής της ευθύνης του παραγωγού.)

ΚΔΠ 337/2017    •   Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού) Κανονισμών για την ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 
2012/19/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.]

ΚΔΠ 375/2017    •   Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της 
Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 
2017.
[Τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου 
και θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με την Οδηγία (EE) 2015/720 του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την τροποποίηση 
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών 
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.  Χρέωση των πλαστικών σακουλών από 
την 1η Ιουλίου 2018 με στόχο τη μείωση της χρήσης τους.]
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ΚΔΠ 227/2018    •   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των 
Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου 
Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018.

ΚΔΠ 228/2018   - Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 
    (Μη Αδειοδοτούμενες Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί  
    του 2018.

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/2193 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον 
περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου 
μεγέθους μονάδες καύσης και αφετέρου καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
της ισχύουσας νομοθεσίας.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός                         Συνοπτικός τίτλος κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 353/2017    •   Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017.
[Τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών, ώστε οι ειδικευόμενοι και οι ασκούμενοι ιατροί, καθώς και 
οι εξαρτώμενοί τους να καταστούν δικαιούχοι ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
καταβάλλοντας υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί του εκπαιδευτικού 
επιδόματος που λαμβάνουν. Περαιτέρω, θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη στους λήπτες EEE και στους χαμηλοσυνταξιούχους υπό τους ίδιους 
όρους υπό τους οποίους παρέχεται στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος.]

ΚΔΠ 141/2018    •   Οι περί Κλινικών Εργαστηρίων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των περί Κλινικών Εργαστηρίων Κανονισμών, ώστε ο έλεγχος 
των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου του Συμβουλίου Κλινικών 
Εργαστηρίων να ανατίθεται από το εν λόγω συμβούλιο σε εγκεκριμένους 
ελεγκτές από τον ιδιωτικό τομέα και όχι στον Γενικό Ελεγκτή, όπως προβλέπεται 
στους υφιστάμενους κανονισμούς.)

ΚΔΠ 154/2018    •   Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) 
Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστούν οι διατάξεις του που 
αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφορικά με την ορθή παρασκευαστική πρακτική και την ορθή πρακτική διανομής 
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δραστικών ουσιών, εκδόχων και φαρμακευτικών προϊόντων.  Κατάργηση 
των ισχυόντων περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική 
Πρακτική) Κανονισμών και αντικατάστασή τους, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1572 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη 
συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής για 
τα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο.]

ΚΔΠ 183/2018    •   Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και 
Υπηρεσία Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, 
Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12Α και 64 του περί Γενικού Συστήματος 
Υγείας Νόμου, ώστε να συνάδουν με τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας του 
προσωπικού και να ανταποκρίνονται καλύτερα στη διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.]
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1. Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας - Θέσεις Μετεωρολογικού Λειτουργού Α΄ και    
 Μετεωρολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού 
Α΄ και για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού, αντίστοιχα, έτσι ώστε τα απαιτούμενα προσόντα 
για τις θέσεις αυτές να ανταποκρίνονται με σαφήνεια στα καθήκοντα και τις ευθύνες των πιο 
πάνω θέσεων.  Ειδικότερα, αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού 
Λειτουργού Α΄, διαγράφεται από τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης η μεταπτυχιακή ή ειδική 
εκπαίδευση, διαζευκτικά, σε θέματα που αφορούν τη μετεωρολογία και πλέον απαιτείται μόνο 
ειδική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την πρόγνωση καιρού και περαιτέρω καθορίζεται η 
ελάχιστη διάρκεια της σχετικής εκπαίδευσης σε τουλάχιστον τέσσερις μήνες, ενώ στο υφιστάμενο 
σχέδιο υπηρεσίας δεν υπήρχε καθορισμένη ελάχιστη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης. 
Περαιτέρω, αναφορικά με το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Μετεωρολογικού Λειτουργού:
1. διαγράφεται από τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή   

  τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα Πολιτικής Μηχανικής και
2.  διαγράφεται από την υποσημείωση σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 

η σχετική αναφορά σε μεταπτυχιακή ή ειδική εκπαίδευση, διαζευκτικά, σε θέματα 
που αφορούν τη μετεωρολογία και πλέον περιλαμβάνεται αναφορά μόνο σε ειδική 
εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την πρόγνωση καιρού, έτσι ώστε, σε περίπτωση 
διορισμού υποψηφίου ο οποίος δεν έχει τύχει εκπαίδευσης στην πρόγνωση του καιρού, 
αυτός θα υποχρεούται, αν του προσφερθεί υποτροφία, να αποκτήσει τέτοιο προσόν με 
ειδική εκπαίδευση.)

2. Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί  
 του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές 
του αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.
 Ειδικότερα, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 
ρυθμίσεις: 
1.  Προσθήκη στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης σημείωσης σύμφωνα με την οποία 

οι υποψήφιοι που κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης 
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο του ΕΤΕΚ.

2.  Διεύρυνση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων της θέσης, έτσι ώστε το επιστημονικό 
προσωπικό όλων των κλάδων του τμήματος να έχει τη δυνατότητα διεκδίκησής της.

3.  Τροποποίηση της πρόνοιας που αφορά την απαιτούμενη πενταετή τουλάχιστον διοικητική 
πείρα σε υπεύθυνη θέση, ώστε η πείρα αυτή να είναι δυνατόν να έχει αποκτηθεί είτε στον 
δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και όχι κατά προτίμηση στη δημόσια υπηρεσία, όπως 
προβλέπεται στο ισχύον σχέδιο υπηρεσίας. 

4.  Τροποποίηση του απαιτούμενου προσόντος που αφορά την πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, έτσι ώστε ο υποψήφιος, πέραν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας, να κατέχει, διαζευκτικά, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της 
γερμανικής γλώσσας.)

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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3. Οι περί Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Θέση Ανώτερου  
 Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Βιομηχανικών Εφαρμογών με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων που προβλέπει το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας.)  

4. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας  
 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

[Αντικατάσταση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Πολεοδομίας [Κλίμακα 
Α13(ii)] στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε αυτό να συνάδει προς το σχέδιο υπηρεσίας 
για τη θέση Λειτουργού Πολεοδομίας (Κλίμακα Α9-11-12).]

5. Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διεύθυνση Δημόσιων   
 Επιβατικών Μεταφορών) - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιων Μεταφορών 
 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Δημόσιων Μεταφορών 
[Κλίμακα Α13(ii)] προς υλοποίηση των διατάξεων του κρατικού προϋπολογισμού του 2017, 
σύμφωνα με τον οποίο μία θέση Ανώτερου Λειτουργού Οδικών Μεταφορών του Τμήματος 
Οδικών Μεταφορών μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.]

6. Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέσεις Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ και  
 Λειτουργού Οδικών Μεταφορών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄ [Κλίμακα 
Α11(ii)] προς υλοποίηση των διατάξεων του συμπληρωματικού κρατικού προϋπολογισμού 
του 2009, σύμφωνα με τον οποίο εγκρίθηκε η δημιουργία και η πλήρωση τεσσάρων θέσεων 
Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄, δύο στον Τομέα Ρύθμισης και δύο στον Τεχνικό Τομέα, 
και αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Οδικών 
Μεταφορών (Κλίμακα Α8, Α10 και Α11), ούτως ώστε αυτό να συνάδει προς το νέο προτεινόμενο 
σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Οδικών Μεταφορών Α΄.]

7. Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων 
 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Αεροπορικών 
Κινήσεων με νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά 
με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.)

8. Οι περί Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Ταχυδρομικού 
Λειτουργού από νέο σχέδιο υπηρεσίας, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν οι πρόνοιές του αναφορικά 

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.)

9. Οι περί Υπουργικού Συμβουλίου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί  
 του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Γενικού Διευθυντή, ώστε 
να περιληφθούν σε αυτό πρόνοιες που να αφορούν την τοποθέτηση γενικού διευθυντή σε 
υφυπουργείο, καθώς και να εκσυγχρονιστούν οι υφιστάμενες πρόνοιές του.)

10. Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας)   
 Κανονισμοί του 2017.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Ηλεκτρισμού 
Κύπρου, ώστε οι όροι του να συνάδουν με τη ρυθμιστική απόφαση 04/2014 της ΡΑΕΚ, που αφορά 
το λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ.)

11. Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανακριτή Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2017.
(Θέσπιση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανακριτή Α΄ στη Νομική Υπηρεσία για τις ανάγκες της 
Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.)

12. Οι περί Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δικηγόρου της Δημοκρατίας (Σχέδια Υπηρεσίας)   
 Κανονισμοί του 2018. 

(Τροποποίηση των απαιτούμενων προσόντων του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δικηγόρου της 
Δημοκρατίας, έτσι που να αυξηθεί η απαιτούμενη χρονική διάρκεια της άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος από ένα έτος σε τρία έτη.)

13. Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας)  
 Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Πάφου για σκοπούς εκσυγχρονισμού του, ώστε να καταστεί δυνατός ο διορισμός στη θέση αυτή 
με σύμβαση πενταετούς διάρκειας.)

14. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής   
 Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Λογαριασμών Οργανισμού Κυπριακής 
Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας στο Γενικό Λογιστήριο, όπως η θέση αυτή μετονομάστηκε και 
μεταφέρθηκε στο Γενικό Λογιστήριο λόγω του τερματισμού της λειτουργίας του Οργανισμού 
Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και της μεταφοράς του προσωπικού και των θέσεων 
του εν λόγω οργανισμού στη δημόσια υπηρεσία.) 

15. Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού   
 Υπηρεσίας Επιτροπής Ανταγωνισμού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Λειτουργού Υπηρεσίας 

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας



127

Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.)

16. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Διοίκηση - Θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και   
 Οικονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Οικονομικού Διευθυντή και Οικονομικού 
Λειτουργού στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών.)

17. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Περιβάλλοντος  
 και Λειτουργού Περιβάλλοντος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Πρώτου 
Λειτουργού Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος.)

18. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια  
 Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Τεχνικού Μηχανικού στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.)

19. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Ανώτερου    
 Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Υγειονομικού Λειτουργού στις 
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.)

20. Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέσεις Ανώτερου   
 Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου και Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου   
 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου 
και τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νοσοκομειακού 
Εργαστηρίου.)

21. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄ (Σχέδια   
 Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
 (Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας Α΄.)

22. Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού    
 Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επαγγελματία Υγείας Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.)

23. Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Τεχνικού Πληροφορικής Οργανισμού   
 Ασφάλισης Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Πληροφορικής Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας.)

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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24. Οι περί Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας  
 Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας  
 Ανταγωνισμού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσίας 
Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού Α΄ στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.)

25. Οι περί Υπουργείου Οικονομικών - Θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας   
 Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ στο Υπουργείο Οικονομικών.)

26. Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Περιβάλλοντος και   
 Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Περιβάλλοντος και Λειτουργού Περιβάλλοντος Α΄ στο Τμήμα Περιβάλλοντος.)

27. Οι περί Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών - Θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών   
 Επικοινωνιών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Α΄.)

28. Οι περί Γενικού Χημείου του Κράτους - Θέση Ανώτερου Χημικού (Σχέδια Υπηρεσίας)   
 Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Χημικού στο Γενικό 
Χημείο του Κράτους.)

29. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια   
 Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας.)

30. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Οικονομικού Διευθυντή (Σχέδια  
 Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Οικονομικού Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας.)

31. Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή   
 (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή στον Οργανισμό 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.)

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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32. Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση - Θέσεις Πρώτου Επιμελητή,                  
            Ανώτερου Επιμελητή, Επιμελητή 1ης Τάξεως και Επιμελητή (Σχέδια Υπηρεσίας)     
 Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση 
όλων των θέσεων, επειδή αυτές κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη οργάνωση, 
συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών των γραφείων των γραμματειών και των 
σχολικών εφοριών.)

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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Αριθμός νόμου            Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.15(ΙΙΙ)/2017     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την 
Αμοιβαία Αναγνώριση της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των 
Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση 
της Εκπαίδευσης, των Προσόντων και των Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω συμφωνία υπογράφτηκε εκ μέρους της ΚΔ από 
τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στη Μόσχα, την 21η Οκτωβρίου 2016, 
δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.819, ημερομηνίας 
24 Νοεμβρίου 2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφασή του με αρ. 
81.615, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016. Η εν λόγω απόφαση για τροποποίηση 
περιλαμβάνει τις τυπικές γλωσσικές διορθώσεις που έγιναν μέσω της 
ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ της κυβέρνησης της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας και της κυβέρνησης της ΚΔ και συγκεκριμένα των ρηματικών 
διακοινώσεων της πρεσβείας της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
στη Λευκωσία με αρ. 17/Ν και 302/Ν, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017 και 
30 Μαΐου 2017, αντίστοιχα, και της ρηματικής διακοίνωσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών της ΚΔ με αρ. 3.13.224.001, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017.)

N.19(III)/2017     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά 
με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή 
και Συνέχιση Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο 
Κρατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την Αμοιβαία 
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών για Εισδοχή και Συνέχιση Σπουδών 
σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης των Δύο Κρατών, η οποία υπογράφτηκε 
στις 15 Μαρτίου 2016 στη Λευκωσία και εγκρίθηκε με την καλυπτική απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 81.707, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 
2016, η οποία τροποποίησε την προηγούμενη απόφασή του με αρ. 80.446, 
ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016.)

N.21(III)/2017     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
[Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της Κυβέρνησης της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία υπογράφτηκε στη Γενεύη και στη Λευκωσία 
στις 17 Νοεμβρίου 2016, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με 
αρ. 80.241 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2016.]

N.18(III)/2017     •   Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα Μέταλλα 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 για τη 
Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση από Βαρέα 
Μέταλλα, η οποία υιοθετήθηκε στην 31η Συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου 
της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας στις 13 
Δεκεμβρίου 2012 και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
με αρ. 81.790, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2016.)

N.17(III)/2017     •   Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά   
     από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα  
     Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)   
     Νόμος του 2017.

(Κύρωση των τροποποιήσεων του Παραρτήματος ΙΙΙ της Σύμβασης του 
Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για 
Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο 
Διεθνές Εμπόριο. Οι υπό κύρωση τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν στην έβδομη 
διάσκεψη των μερών της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη από 
τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του 
με αρ. 81.345, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, αποφάσισε όπως η ΚΔ 
προσχωρήσει στις υπό κύρωση τροποποιήσεις της σύμβασης.)

N.20(III)/2017     •   Ο περί της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2017.
(Κύρωση της Συμφωνίας για τη Μεταφορά Καταδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπεγράφη την 21η 
Νοεμβρίου 2014 κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.852 
και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009.)

N.16(III)/2017     •   Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που 
Σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για Αδικήματα που 
Σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά.)

N.5(III)/2018     •   Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση 
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Θαλασσέρματος και Ιζημάτων που Προέρχονται από Πλοία και περί 
Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.  Η κύρωση, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος, της Διεθνούς 

Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση Θαλασσέρματος και Ιζημάτων 
που Προέρχονται από Πλοία, η οποία υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 13η 
Φεβρουαρίου 2004 κατόπιν έγκρισης της προσχώρησης της Δημοκρατίας 
με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 81.740, 
ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016.

2.  Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του υπό εξέταση νομοσχεδίου, 
καθώς και του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ως 
αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης.

3.  Η επιβολή υποχρέωσης στον πλοίαρχο και στον έχοντα την εκμετάλλευση 
πλοίου να τηρούν γενικά τις πρόνοιες της σύμβασης, να διαθέτουν και να 
τηρούν σχέδιο διαχείρισης θαλασσέρματος και μητρώου θαλασσέρματος, 
να διεξάγουν διαχείριση θαλασσέρματος και να πραγματοποιούν 
ανταλλαγή θαλασσέρματος και διαχείριση ιζημάτων για πλοία κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση.

4.  Η επιβολή υποχρέωσης στην αρμόδια αρχή και στην Αρχή Λιμένων 
Κύπρου να διασφαλίζουν και να παρέχουν τις αναγκαίες σύμφωνα με τη 
σύμβαση εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις για την υποδοχή, συλλογή, 
μεταφορά, διάθεση και τελική επεξεργασία ιζημάτων.

5.  Η ανάθεση αρμοδιότητας στην αρμόδια αρχή για επιθεώρηση κυπριακών 
πλοίων, έκδοση και θεώρηση του σχετικού πιστοποιητικού στα 
κυπριακά πλοία κατόπιν επιθεώρησης, έγκριση σχεδίων διαχείρισης 
θαλασσέρματος και χορήγηση εξαιρέσεων σε κυπριακά πλοία σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

6.  Η παραχώρηση εξουσιών στους επιθεωρητές πλοίων για τη διενέργεια 
ελέγχου συμμόρφωσης των κυπριακών πλοίων και των αλλοδαπών 
πλοίων που βρίσκονται σε λιμάνι, στη χωρική θάλασσα ή σε υπεράκτια 
εγκατάσταση της Δημοκρατίας.

7.  Ο καθορισμός ποινών σε σχέση με ποινικά αδικήματα και διοικητικού 
προστίμου σε σχέση με αδικήματα που προκύπτουν από τις διατάξεις του 
νόμου, των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και της σύμβασης.

8.  Η παραχώρηση σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιώματος άσκησης 
ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του υπουργού στον πλοιοκτήτη.

9.  Η παραχώρηση δυνατότητας στον υπουργό να καθορίζει με διάταγμά του 
τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

10.  Η παραχώρηση εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει 
κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης 
και του νόμου.)
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N.2(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς 
Επιτροπής Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - 
ICMP) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
[Κύρωση με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος της Συμφωνίας 
Προσχώρησης για το Καθεστώς και Λειτουργίες της Διεθνούς Επιτροπής 
Αγνοουμένων (International Commission on Missing Persons - ICMP), η οποία 
υπογράφτηκε στη Χάγη στις 14 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν Ε79.862, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2015.]

N.1(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή 
Κλεμμένης ή Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά 
Πολιτιστικής Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την Προστασία και Επιστροφή Κλεμμένης ή 
Παράνομα Εισηγμένης ή Εξαχθείσας ή Μεταφορά Πολιτιστικής Περιουσίας, η 
οποία υπογράφτηκε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
κατά την επίσκεψη της Υπουργού Επενδύσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Κύπρο στις 3 Μαρτίου 2017.)

N.8(III)/2018     •   Ο περί του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της 
Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση 
του Ισημερινού (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Κολομβίας 
και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού. 
Η συμφωνία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Νοεμβρίου 2016 από τους 
αντιπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της ΕΕ, τους 
αντιπροσώπους της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της Δημοκρατίας του 
Περού, καθώς και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Ισημερινού.)

N.6(III)/2018     •   Ο περί της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων, 
η οποία υιοθετήθηκε στα πλαίσια της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό 
Διεθνές Δίκαιο και υπογράφτηκε στις 13 Ιανουαρίου 2000.)

N.3(III)/2018     •   Ο περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί της Συνθήκης της Ρώμης για τη Σύσταση του 
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Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Κυρωτικού) Νόμου, ώστε να προστεθεί 
στα ποινικοποιηθέντα δυνάμει του νόμου αυτού αδικήματα το έγκλημα της 
επίθεσης, καθώς και η διόρθωση ορισμένων υφιστάμενων διατάξεων του 
νόμου, ώστε να συνάδει νομοτεχνικά με τη συνθήκη.]

N.9(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για 
Συνεργασία σε Θέματα Άμυνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα 
Άμυνας, η οποία υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Άμυνας των δύο μερών 
στις 4 Απριλίου 2017 στο Παρίσι.)

N.4(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών 
Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας, η οποία υπογράφτηκε στο Πεκίνο στις 13 Μαΐου 2017 και εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του υπ’ αριθμόν 82.465, 
ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017.)

N.7(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του 
Καναδά, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
[Κύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης (SPA-Strategic 
Partnership Agreement) Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών 
Μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου, που υπογράφτηκε στις 
Βρυξέλλες στις 30 Οκτωβρίου 2016 από τους αντιπροσώπους των κρατών 
μελών της ΕΕ και τον αντιπρόσωπο του Καναδά στο περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά.]

  
N.17(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων 

Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε 
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της 
Ιορδανίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων 
Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης για Πρόσβαση και Συνέχιση Σπουδών σε 
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Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, 
η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στις 4 Ιανουαρίου 2018 στη Λευκωσία 
και εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.209 και 
ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2018.)

N.15(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
     και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή Οδική   
     Μεταφορά (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

(Κύρωση από την ΚΔ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Διεθνή 
Οδική Μεταφορά, που υπεγράφη στη Μόσχα στις 24 Οκτωβρίου 2017.)

N.11(III)/2018     •   Ο περί του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Καταστολής 
Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί 
Καταστολής Παράνομων Καταλήψεων Αεροσκαφών, του οποίου η υπογραφή 
αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 81.613 και ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.)

N.10(III)/2018     •   Ο περί της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων σχετικά με τη 
Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση από την ΚΔ της Σύμβασης περί Καταστολής Παράνομων Πράξεων 
σχετικά με τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία, που υπογράφτηκε στο Πεκίνο 
στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, της οποίας η υπογραφή αποφασίστηκε με την 
υπ’ αριθμόν 81.614 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 
Νοεμβρίου 2016.)

N.16(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της 
Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας 
της Κούβας, αφετέρου, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου 
2016 και την υπογραφή της οποίας εξουσιοδότησε το Υπουργικό Συμβούλιο με 
την απόφασή του με αρ. 81.789 και ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2016.)

N.14(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.
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(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από 
τα δύο μέρη στη Μάλτα στις 27 Απριλίου 2017. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την 
απόφασή του με αρ. Α81.278 και ημερομηνία 13 Σεπτεμβρίου 2016 ενέκρινε τόσο 
τη διαπραγμάτευση όσο και το ίδιο το κείμενο της συμφωνίας, ενώ παράλληλα 
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας 
εκ μέρους της ΚΔ.) 

N.12(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στη 
Λευκωσία στις 29 Μαΐου 2017. Το Υπουργικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις 
του με αρ. 2/2009 και ημερομηνία 20 Μαΐου 2009 και με αρ. Ε81.126 και 
ημερομηνία 24 Αυγούστου 2016 ενέκρινε τόσο τη διαπραγμάτευση όσο και το 
ίδιο το κείμενο της συμφωνίας, ενώ παράλληλα εξουσιοδότησε τον Υπουργό 
Άμυνας να προβεί στην υπογραφή της συμφωνίας εκ μέρους της ΚΔ.)

N.13(III)/2018     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη 
στη Λευκωσία την 31η Ιουλίου 2017, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. ΕΜ 82.761 και ημερομηνία 8 Ιουνίου 2017.)

N.49(Ι)/2018     •   Ο περί των Μέτρων Συμμόρφωσης των Χρηστών Βάσει του Πρωτοκόλλου 
της Ναγκόγια για την Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον 
Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό των Οφελών που Απορρέουν από τη 
Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση Νόμος του 2018. 
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού 511/2014/
ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τα μέτρα 
συμμόρφωσης των χρηστών βάσει του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια για την 
Πρόσβαση στους Γενετικούς Πόρους και τον Δίκαιο και Ισότιμο Καταμερισμό 
των Οφελών που Απορρέουν από τη Χρησιμοποίησή τους στην Ένωση.)

Ζ.   Κυρωθείσες διεθνείς και άλλες συμφωνίες  και πρωτόκολλα     
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Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.12(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για 
το έτος 2018 συνολικού ύψους €48.794.917.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.23(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.702.965 και έσοδα ύψους 
€1.831.650.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.51(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμος του 2017.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το έτος 2018.)

 Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ ταμείων/ρυθμιστικών αρχών/
επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2018.
(Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους οι προϋπολογισμοί των κάτωθι:

Ν.1(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.2(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.

Ν.3(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
του 2018 Νόμος του 2018.
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Ν.4(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.6(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.8(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.10(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.11(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.13(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.14(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 
2018 Νόμος του 2018.

Ν.15(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.16(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.17(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.18(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.19(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.20(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.21(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.22(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.

Ν.24(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.25(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας 
Πανίδας του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.26(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.27(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 
2018 Νόμος του 2018.

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ν.28(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2017 Νόμος του 2018.

Ν.29(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 
Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.30(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.31(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.32(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 
του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.35(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2018 
Νόμος του 2018.

Ν.43(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 
Πετρελαιοειδών του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.44(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας και του Εθνικού 
Φορέα Άμεσης Ανταπόκρισης σε Συμβάντα που Σχετίζονται με την Ασφάλεια 
Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών του 2018 Νόμος του 2018.

Ν.46(ΙΙ)/2018     •   

Ν.45(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €271.191.250 και η 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 2017 είναι ανεπαρκής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 
πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη αποζημιώσεων στον γεωργικό τομέα, 
κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, δαπάνες που αφορούν την αμυντική 
θωράκιση και επιστροφές φόρων.)

Ν.47(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 2) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €7.600.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη 
κρίθηκε ανεπαρκής και αφορούν ειδικότερα την ετήσια δόση για κάλυψη 
του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου Συντάξεως της Αρχής και το 
αναμενόμενο κόστος από την εφαρμογή του Σχεδίου Ευδόκιμης Αφυπηρέτησης.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 
Καζίνου του 2018 Νόμος του 2018.)
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Ν.48(ΙΙ)/2017     •   - Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017.

     - Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2017.
 

     - Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2017.

(Έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €44.619.010 για την κάλυψη 
αναγκών της ΑΗΚ για τις οποίες η αρχική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 
2017 κρίθηκε ανεπαρκής και οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων μεταφορά, 
μετονομασία και δημιουργία νέων θέσεων, εξορθολογισμό της οργανικής 
δομής της ΑΗΚ, δικαιώματα υπερωριών, εισφορές στα ταμεία συντάξεων, 
αγορά δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων, αγορά καυσίμων κ.ά.)
(Σημειώνεται ότι οι τρεις συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί ψηφίστηκαν 
ως ενοποιημένο κείμενο.)

Ν.43(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €300.000 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2017 κρίνεται ανεπαρκής 
και οι οποίες αφορούν ειδικότερα την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης 
υπαλλήλων που πρόκειται να αφυπηρετήσουν βάσει του Σχεδίου Πρόωρης 
Εθελοντικής Αφυπηρέτησης του ΚΟΑ.)

Ν.50(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €490.000 για την κάλυψη 
δαπανών που αφορούν την απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού και 
υπερωρίες στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.)

Ν.46(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €70.000 για την κάλυψη αναγκών για τις οποίες η 
αρχική πρόβλεψη κρίθηκε ανεπαρκής και οι οποίες αφορούν “Αμοιβή 
εμπειρογνωμόνων” και “Αγορά υπηρεσιών”.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ν.45(Ι)/2018     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €25.165.000 και η 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 2018 είναι ανεπαρκής. Ειδικότερα, οι ανάγκες για τις 
οποίες παραχωρούνται οι πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν κάλυψη 
αναγκών σε κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας και επιδόματα ιατρών 
ειδικής ιατρικής, ρυθμίσεις θέσεων της Δικαστικής Υπηρεσίας, ρυθμίσεις 
θέσεων του κυπριακού στρατού (δομή υπαξιωματικών), ρυθμίσεις θέσεων 
του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και την καταβολή 
νέου επιδόματος στα μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού της 
αστυνομίας. Σημειώνεται ότι στον νόμο περιλαμβάνεται διάταξη για την 
κάλυψη της αυξημένης δαπάνης που προέκυψε λόγω καταβολής στο Ταμείο 
Αλληλεγγύης ποσού ύψους €25.000.000 για τη δημιουργία αποθεματικού, 
καθώς και τροποποιήσεις του βασικού νόμου που αφορούν έκτακτους 
εκπαιδευτικούς, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, εργοδοτουμένους 
αορίστου χρόνου και ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.)

Ν.41(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2016 Νόμος 
του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
του 2016 Νόμου του 2016, ώστε να περιληφθεί σε αυτόν κονδύλι για 
σκοπούς κάλυψης της δαπάνης για την επένδυση της ΑΗΚ στην εταιρεία 
ιδιωτικού δικαίου “ESCO AHK Ltd”.)

Ν.42(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2016 
Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2016, ώστε να 
περιληφθεί σε αυτόν πρόβλεψη για αυξημένα έσοδα από κονδύλια που 
προέρχονται από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και για διάθεσή τους προς 
οικονομική ενίσχυση προσφυγικών σωματείων, καθώς και για μεταφορά 
κονδυλίων μεταξύ διάφορων άρθρων του προϋπολογισμού του οργανισμού 
για σκοπούς καταβολής χαριστικών παροχών σε αθλητές και προπονητές 
για την εξαιρετική επίδοσή τους σε διεθνείς αγώνες κατά το έτος 2016.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.49(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας 
Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας ποσού ύψους 
€300.000 για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος “Φοιτητές σε Δράση”, 
το οποίο αποτελεί ένα νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και το οποίο υλοποιείται 
από τον οργανισμό σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.)

Ν.44(ΙΙ)/2017     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2017.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΤΕΠΑΚ ποσού ύψους €2.000.000 για την 
κάλυψη του κόστους κατασκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών σε σχέση με 
τα πιο κάτω έργα:
1. Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. 
2. Κτίριο Κλινικής Αποκατάστασης.
3. Εργαστήρια Τμήματος Καλών Τεχνών.)

Ν.7(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2018 
ύψους €135.177.394.)

Ν.39(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το έτος 2018 ύψους 
€59.033.068.)

Ν.40(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 
2018 ύψους €12.574.790.)

Ν.33(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το έτος 2018 
ύψους €11.313.920.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.7(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για 
το έτος 2018 ύψους €15.550.454.)

Ν.5(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών για το έτος 2018 ύψους €108.600.040.)

Ν.9(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για το έτος 
2018 ύψους €249.236.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.34(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2018 
Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για το έτος 2018, 
ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €17.595.600 και έσοδα ύψους €17.608.084, που 
προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.)

Ν.36(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 
2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για 
το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.492.227 και έσοδα του 
ίδιου ύψους, που προέρχονται από κρατική χορηγία.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ν.37(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2018 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
για το έτος 2018, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €1.855.000 και έσοδα 
ύψους €1.500.000, που προέρχονται από κρατική χορηγία.)

Έγκριση δωδεκατημορίων για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου

Η ολομέλεια της Βουλής με τις Αποφάσεις της με αριθμούς 4113 και 4114, με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 
2017 και 12 Ιανουαρίου 2018, αντίστοιχα, εξουσιοδότησε τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 52 του συντάγματος.  (Αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων επισυνάπτονται.)

Η.    Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των    
          νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες    
 συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση, με βάση τη σχετική 
συνταγματική πρόνοια, δεκατρείς (13) ψηφισθέντες νόμους, σε σύγκριση με οκτώ (8) κατά την 
Πρώτη Σύνοδο.  Σε εφτά (7) περιπτώσεις οι αναπομπές έγιναν αποδεκτές ή εν μέρει αποδέκτες από 
τη Βουλή, ενώ σε έξι (6) απορρίφθηκαν.

• Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.111-2017) 
 (Πρόταση νόμου)
 (Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε το ύψος των τελών που συνολικά επιβάλλονται για το 

έτος 2017 από κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων στους ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης 
ιδιοκτησίας, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, να μην 
υπερβαίνει το ύψος των τελών που συνολικά επιβλήθηκαν από το οικείο συμβούλιο 
αποχετεύσεων στους ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2016 και, 
σε περίπτωση κατά την οποία καταβλήθηκε από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης 
ιδιοκτησίας τέλος για το έτος 2017 το ύψος του οποίου υπερβαίνει το τέλος το οποίο το 
οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων πρέπει να επιβάλει δυνάμει νέας τιμολόγησης, το ποσό το 
οποίο καταβλήθηκε πέραν του κανονικού να επιστρέφεται από το εν λόγω συμβούλιο στον 
ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με την περίπτωση, διά συμψηφισμού 
του με το επιβλητέο τέλος αναφορικά με το έτος 2018.) 
  (Ψηφίστηκε στις 3 Νοεμβρίου 2017 και αναπέμφθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2017.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου την 
1η Δεκεμβρίου 2017.)

• Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.059-2017) 
 (Πρόταση νόμου)

(Εισαγωγή ρυθμίσεων και τροποποίηση υφιστάμενων διατάξεων σε σχέση με το Ταμείο 
Ειδικών Αναγκών.) 
(Ψηφίστηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017 και αναπέμφθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις
8 Δεκεμβρίου 2017.)

• Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών   
 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.065-2017) 
 (Πρόταση νόμου)

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για 
παροχή ΕΕΕ σε πρόσωπο που είναι χαμηλοσυνταξιούχο και το οποίο δεν υπέβαλεαίτηση 
για παροχή ΕΕΕ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 35 του βασικού νόμου, αλλά 
ούτε και βάσει των διατάξεων του ίδιου νόμου, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, 
με τις οποίες παραχωρείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις δικαίωμα υποβολής αίτησης, 

Θ.   Αναπεμφθέντες νόμοι       
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ανεξάρτητα από την πιο πάνω προθεσμία.) 
(Ψηφίστηκε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και αναπέμφθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 3 Ιανουαρίου 2018.)

• Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της   
 Αστυνομίας Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.01.058.015-2017) 

(Υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής για την πρόληψη και την πάταξη της διαφθοράς.) 
(Ψηφίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2017 και αναπέμφθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2017.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις
3 Ιανουαρίου 2018.)

• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)   
 (Αρ. 4) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.044-2017) 
 (Πρόταση νόμου)

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται 
επαρκώς και εγκαίρως για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν 
ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.)  
(Ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017 και αναπέμφθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Δεκεμβρίου 2017.)
(Ακολούθησε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με αρ. 1/2018.)

• Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας  (Τροποποιητικός) 
 Νόμος του 2017.
 (Αρ. Φακ. 23.01.059.065-2018)

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των προσώπων που 
δύνανται να διοριστούν στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών 
Υγείας, και  τροποποίηση της σχετικής διάταξης που προνοεί για το ασυμβίβαστο του 
προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του εν λόγω διοικητικού συμβουλίου.)
(Ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 16 Απριλίου 2018.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις
 20 Απριλίου 2018.)

• Ο περί Ενοποιήσεως της Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.059.008-2018)
 (Πρόταση νόμου)

(Τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, έτσι 
ώστε να καθοριστεί ότι για τους σκοπούς του εν λόγω βασικού νόμου ο όρος “Διευθυντής” 
θα σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών αντί τον Διευθυντή της 
Υπηρεσίας Αναδασμού, που προβλέπεται σε αυτόν.) 

Θ.   Αναπεμφθέντες νόμοι       



147

(Ψηφίστηκε στις 30 Μαρτίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 16 Απριλίου 2018.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 20 Απριλίου 2018.)

• Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.083-2017)
 (Πρόταση νόμου)

(Επέκταση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς 
να έχουν τελέσει γάμο ή/και να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.) 
(Ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου 2018 και αναπέμφθηκε στις 5 Ιουνίου 2018.) 
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Ακολούθησε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με αρ. 3/2018.)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.084-2017)
 (Πρόταση νόμου)

(Επέκταση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς 
να έχουν τελέσει γάμο ή/και να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.) 
(Ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου 2018 και αναπέμφθηκε στις 5 Ιουνίου 2018.) 
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Ακολούθησε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με αρ. 2/2018.)

• Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.120-2017)
 (Πρόταση νόμου)

[Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε πτωχεύσαντες και πρόσωπα εναντίον των οποίων 
είχε εκδοθεί διάταγμα παραλαβής το οποίο ακυρώθηκε δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31Α του περί Πτώχευσης Νόμου, που έχει καταργηθεί 
με τον περί Πτώχευσης (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015, και πρόσωπα εναντίον των 
οποίων είχε εκδοθεί διάταγμα παραλαβής και έχουν αποκατασταθεί αυτοδικαίως δυνάμει 
των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με 
πτωχεύσαντες που έχουν αυτοδικαίως αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 
27Α του περί Πτώχευσης Νόμου ή που αποκαταστάθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015.] 
(Ψηφίστηκε στις 22 Ιουνίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 11 Ιουλίου 2018.) 
(Αποδοχή της αναπομπής στις 13 Ιουλίου 2018.)

• Ο περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των    
           Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
           Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.01.059.121-2018)

[Θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού 
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(ΕΕ) 2016/679 του EK και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και κατάργηση του περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.]
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου 2018.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 27 Ιουλίου 2018.)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.01.059.124-2018)

(Παροχή σύνταξης χηρείας χωρίς διακρίσεις και επί ίσοις όροις σε άντρες και γυναίκες, 
διορθώνοντας μια αντισυνταγματική διάταξη του νόμου αυτού, όπως κρίθηκε μετά από 
γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.)
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου 2018.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2018.)
(Ακολούθησε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με αρ. 6/2018.)

• Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα   
 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής   
 Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός)   
 Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.059.013-2018)
 (Πρόταση νόμου)

(Κατάργηση των ενδιάμεσων εξετάσεων στο τέλος του πρώτου τετραμήνου στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση να μη διενεργούνται εξετάσεις 
στο τέλος του πρώτου τετραμήνου αλλά μόνο στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου.)
(Ψηφίστηκε 13 Ιουλίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2018.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2018.)
(Ακολούθησε Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με αρ. 5/2018.)
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση τα 
άρθρα 140 και 141 του συντάγματος, σε έξι (6) περιπτώσεις και σε πέντε (5) περιπτώσεις οι σχετικές 
αποφάσεις εκκρεμούν.

• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)
 (Αρ. 4) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.044-2017) 
 (Πρόταση νόμου)

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται 
επαρκώς και εγκαίρως για αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν 
ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.)  
(Ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2017, αναπέμφθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Δεκεμβρίου 2017.)
(Αρ. Αναφοράς 1/2018)
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου 2017 - Ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός.)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.084-2017)
 (Πρόταση νόμου)

(Επέκταση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς 
να έχουν τελέσει γάμο ή/και να έχουν συνάψει σύμφωνο  συμβίωσης.) 
(Ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου 2018, αναπέμφθηκε στις 5 Ιουνίου 2018.) 
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Αρ. Αναφοράς 2/2018)
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

• Ο περί Προστασίας της Πατρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.083-2017)
 (Πρόταση νόμου)

(Επέκταση του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί, χωρίς 
να έχουν τελέσει γάμο ή/και να έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.) 
(Ψηφίστηκε στις 18 Μαΐου 2018, αναπέμφθηκε στις 5 Ιουνίου 2018.) 
(Απόρριψη της αναπομπής στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Αρ. Αναφοράς 3/2018)
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

• Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.059.052-2018)
 (Πρόταση νόμου)

(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καλυφθεί το εντοπισθέν από το Εκλογοδικείο 
νομοθετικό κενό υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεών του στις Εκλογικές Αιτήσεις 
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Αρ. 2/2016 και Αρ. 1/2017, σε περίπτωση που εκλεγείς βουλευτής για οποιοδήποτε λόγο 
δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων με βάση το άρθρο 69 του συντάγματος.  Ειδικότερα, 
ρυθμίζεται η διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής έδρας, όταν βουλευτής προ της αναλήψεως 
των καθηκόντων του αποβιώσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν αναλάβει τα καθήκοντά 
του δίδοντας τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων.  
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου θα εφαρμοστούν και 
αναφορικά με βουλευτική έδρα η οποία υπήρξε ή είναι κενή κατά ή μετά την ημερομηνία 
διενέργειας της εκλογής της 22ας Μαΐου 2016.)
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 25 Απριλίου 2017.)
(Αρ. Αναφοράς 4/2018)
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο και ορίστηκε για ακρόαση στις 26 Νοεμβρίου 
2018.)

• Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα   
 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής   
 Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός)   
 Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.02.059.013-2018)
 (Πρόταση νόμου)

(Κατάργηση των ενδιάμεσων εξετάσεων στο τέλος του πρώτου τετραμήνου στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση να μη διενεργούνται εξετάσεις 
στο τέλος του πρώτου τετραμήνου αλλά μόνο στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου.)
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 2018, αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2018.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2018.)
(Αρ. Αναφοράς 5/2018)
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
 (Αρ. Φακ. 23.01.059.124-2018)
 (Παροχή σύνταξης χηρείας χωρίς διακρίσεις και επί ίσοις όροις σε άντρες και γυναίκες,   
 διορθώνοντας μια αντισυνταγματική διάταξη, όπως κρίθηκε μετά από γνωματεύσεις της  
 Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.)

(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 2018, αναπέμφθηκε στις 25 Ιουλίου 2018.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2018.)
(Αρ. Αναφοράς 6/2018)
(Η Αναφορά εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο.)

Υπενθυμίζεται επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο 
Ανώτατο Δικαστήριο στις 25 Απριλίου 2017 σχετικά με τους σχολικούς εορτασμούς για το 
ενωτικό δημοψήφισμα.  Σκοπός της Αναφοράς ήταν η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
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αν ο νόμος που ψήφισε η Βουλή είναι αντίθετος και ασύμφωνος με την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών και τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις.  Σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του 
νόμου αυτού στις σχολικές επετείους κατά τις οποίες γίνεται ανάγνωση μνημονίων ή φυλλαδίων 
συμπεριλαμβάνεται και η επέτειος του ενωτικού δημοψηφίσματος.  Το Ανώτατο Δικαστήριο με 
Απόφασή του, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2018, γνωμάτευσε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός, 
αφού δεν προσκρούει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στα άρθρα 61, 87 και 179 του 
συντάγματος, με εξαίρεση τη φράση «κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού», η οποία είναι αντισυνταγματική, οπότε και δημοσιεύτηκε ο νόμος με τη 
διαγραφή της φράσης αυτής.

Πρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς στο Ανώτατο Δικαστήριο 
στις 2 Αυγούστου 2017 σχετικά με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή με τίτλο «Ο Καταργητικός του 
περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014 Νόμος του 2017».  Σκοπός της 
Αναφοράς ήταν η γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πόσο ο νόμος αυτός είναι αντίθετος 
και ασύμφωνος με σχετικές συνταγματικές διατάξεις και με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών.  
Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στις 2 Νοεμβρίου 2017 και έκρινε τον νόμο 
αντισυνταγματικό, γιατί παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και τις διατάξεις του 
άρθρου 82 του συντάγματος.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το δικαίωμα Αναφοράς για τον νόμο «Ο περί Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2017» και 
ζήτησε τη γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά πόσο ο νόμος αυτός είναι αντίθετος και 
ασύμφωνος με τις διατάξεις των άρθρων 54, 61, 80.2 και 179 του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών από την οποία διαπνέεται το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η πλήρης ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απόφασή της, 
ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, έκρινε τον νόμο συνταγματικό και μη παραβιάζοντα την αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών και τις διατάξεις του άρθρου 80.2 του συντάγματος.  Ειδικότερα, θεωρείται 
εξαιρετικής σημασίας η για πρώτη φορά τόσο απερίφραστη αναφορά του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
στο ότι «όταν ένας νόμος δεν προβλέπει αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού, αλλά με αυτόν 
θα επιβαρυνθούν κάποιες κρατικές υπηρεσίες και θα υπάρχει κάποιο συνεπαγόμενο διοικητικό 
κόστος, αυτό δεν παραβιάζει το άρθρο 80.2 του συντάγματος, αλλά είναι επιτρεπτή επίπτωση της 
θέσπισης του νόμου στις χρηματικές υποχρεώσεις του κράτους».
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