
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

IB΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.053-2013). 

Κατάθεση: 13.6.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε να 

απλοποιηθεί η διαδικασία απόκτησης 

άδειας απασχόλησης στον γεωργικό και 

κτηνοτροφικό τομέα με την κατάργηση της 

υποχρέωσης επικύρωσης του συμβολαίου 

εργασίας από το Τμήμα Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την έκδοση 

άδειας προσωρινής παραμονής για 

σκοπούς απασχόλησης στους εν λόγω 

τομείς. 

 

2.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και 

της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.018-2014). 

 

Κατάθεση: 20.2.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να αυξηθεί το τέλος που επιβάλλεται επί του 

ιπποδρομιακού στοιχήματος από 1% σε 

1,5%. 

 

 

3.  Ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών των 
Ναυαγοσωστών σε Περιοχές Προστασίας 
των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος του 
2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.155-2015). 

Κατάθεση: 19.11.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη νομοθετική 

ρύθμιση του θεσμού των ναυαγοσωστών 

που δραστηριοποιούνται σε περιοχές 

προστασίας των λουομένων στη θάλασσα, 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

ναυαγοσωστικής προστασίας στις εν λόγω 

περιοχές. 

Ειδικότερα προβλέπεται- 

1. ο διορισμός του απαιτούμενου 
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αριθμού ναυαγοσωστών για κάθε περιοχή 

προστασίας των λουομένων στη θάλασσα, 

με βάση το σχέδιο ναυαγοσωστικής 

προστασίας. 

2. ο καθορισμός των καθηκόντων, των 

ευθυνών και των προσόντων των 

ναυαγοσωστών μέσω κανονισμών. 

3. η κατάρτιση, έγκριση και 

γνωστοποίηση σχεδίου ναυαγοσωστικής 

προστασίας για κάθε περιοχή προστασίας 

των λουομένων στη θάλασσα. 

4. η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής 

Ναυαγοσωστικής για σκοπούς ελέγχου της 

εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου. 

5. η ρύθμιση λειτουργίας σχολών 

ναυαγοσωστικής. 

6. η ευθύνη λουομένων για 

συμμόρφωση σε υποδείξεις των 

ναυαγοσωστών που δραστηριοποιούνται σε 

περιοχή προστασίας των λουομένων στη 

θάλασσα. 

 

4.  Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.152-2017). 

 

Κατάθεση: 22.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας και του θεμιτού ελέγχου της 

δράσης των νομικών προσώπων ιδιωτικού 

δικαίου που έχουν ως κύριο σκοπό την 

άσκηση μίας ή περισσότερων 

δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, για 

λόγους ευρύτερης προστασίας του 

δημόσιου συμφέροντος. 

 
5.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.154-2017). 

 

Κατάθεση: 22.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε ο όρος 
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 ‟φιλανθρωπικό ίδρυμα” να αντικατασταθεί 

από τον όρο  ″ιδιωτικός οργανισμός κοινής 

ωφέλειας″. 

 
6.  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.155-2017). 

 

 

Κατάθεση: 22.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, 

ώστε να εισαχθεί ο όρος ‟ιδιωτικός 

οργανισμός κοινής ωφέλειας” για σκοπούς 

παραχώρησης απαλλαγής από την 

υποχρέωση χαρτοσήμανσης στην υπό 

αναφορά κατηγορία νομικών προσώπων. 

 

7.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.156-2017). 

 

 

Κατάθεση: 22.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε ο 

όρος ”φιλανθρωπικό ίδρυμα” να 

αντικατασταθεί από τον όρο ”ιδιωτικός 

οργανισμός κοινής ωφέλειας”. 

 

8.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.101-2017). 

Κατάθεση: 20.10.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, ώστε να ρυθμισθούν 

θέματα που αφορούν σε παραλίες οι οποίες 

χρήζουν αυξημένης προστασίας, λόγω της 

ανάγκης διατήρησης της ισορροπίας του 

παράκτιου οικοσυστήματος, ήτοι του 

φυσικού περιβάλλοντος και των 

θηλαστικών, πτηνών, ερπετών ή αμφιβίων 

που ζουν σε αυτό. 

 
9.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Κατάθεση: 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, ώστε να καθοριστούν οι 
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Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018). 

 

προϋποθέσεις και οι όροι έκδοσης άδειας 

κατεδάφισης οικοδομών. 

 
10.  Ο περί του Καθορισμού των 

Προϋποθέσεων και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την Κατασκευή και 
Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών 
Χαρών Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.066-2018). 

 

Κατάθεση: 8.7.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για την ασφαλή 

λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο των 

παιδοτόπων και παιδικών χαρών. 

 

 

11.  Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.082-2018). 

Κατάθεση: 28.9.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ερμηνείας Νόμου, 

ώστε ο ορισμός ‟Κύπριος” να 

αντικατασταθεί με νέο ορισμό ο οποίος να 

συνάδει με τον αντίστοιχο ορισμό στον περί 

Αρχείου Πληθυσμού Νόμο. 
 

12.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.099-2018).  

 

Κατάθεση: 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, ώστε να επιτρέπεται η 

παροχή διευκολύνσεων σε αλιευτικά 

καταφύγια, λιμάνια και μαρίνες, νοουμένου 

ότι τα σκάφη που διακινούνται κατέχουν 

άδεια κατηγορίας Β. 

 
13.  Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και 

Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.009-2019). 

Κατάθεση: 11.1.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση της λειτουργίας 

σκοπευτηρίων και ειδικότερα για: 

1. τον καθορισμό των τρόπων άσκησης 

των διάφορων αθλημάτων σκοποβολής,  
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2 τη ρύθμιση κατοχής και χρήσης 

εντός σκοπευτηρίων συγκεκριμένων ειδών 

όπλων,  

3.  τη ρύθμιση των διαδικασιών 

δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων,   

4. τον καθορισμό κριτηρίων και των 

προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας 

σκοπευτηρίων από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα,  

5. τον καθορισμό κριτηρίων και 

προϋποθέσεων εργοδότησης προσώπου 

σε αδειοδοτημένο σκοπευτήριο και 

6. τον καθορισμό διαδικασιών κατοχής, 

φύλαξης και μεταφοράς όλων των ειδών 

όπλων και πυρομαχικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός 

σκοπευτηρίων. 

 

14.  Ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών των 
Ναυαγοσωστών Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.033-2019). 

Κατάθεση: 1.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του 

θεσμού των ναυαγοσωστών οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές για τις 

οποίες υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιο 

χρήσης της παραλίας, στο πλαίσιο ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου ναυαγοσωστικής 

προστασίας στις εν λόγω περιοχές. 
 

15.  Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών 
Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.040-2019). 

 

Κατάθεση: 15.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιων 

Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, ώστε να 

εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. 
 

16.  Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 13.9.2019 
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Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.103-2019). 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κτηματομεσιτών 

Νόμου, ώστε ο πρόεδρος του Συμβουλίου 

Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ο οποίος 

εκλέγεται ανά τριετία από αδειούχους 

κτηματομεσίτες, να μη δικαιούται να 

διεκδικήσει επανεκλογή εφόσον έχει 

συμπληρώσει δύο θητείες στη θέση αυτή. 

 
17.  Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και 

Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδομών 
(Διαχείριση) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.105-2019). 

 

Κατάθεση: 13.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του 

θέματος της διαχείρισης των κοινόκτητων 

και οιονεί κοινόκτητων οικοδομών. 

18.  Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.180-2019). 

Κατάθεση: 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αγαθοεργών 

Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η 

έγκριση νέων αγαθοεργών ιδρυμάτων.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί μέρος 

δέσμης νομοσχεδίων με τα οποία 

επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει την 

αναγνώριση, λειτουργία και έλεγχο των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα 

μετονομαστούν σε ιδιωτικούς οργανισμούς 

κοινής ωφέλειας.  

 
19.  Ο περί της Διευκόλυνσης των 

Επενδύσεων Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2019). 

Κατάθεση: 6.12.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των 

επενδύσεων στη Δημοκρατία, μέσω του 

καθορισμού σχετικών διαδικασιών 

αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. 

 



7 
 

20.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.016-2020). 

Κατάθεση: 21.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, ώστε να απαγορεύεται, 

εν όλω ή εν μέρει, η ένταξη τεμαχίων γης τα 

οποία κάηκαν μετά από πυρκαγιά ή 

γειτνιάζουν με εκτάσεις που κάηκαν μετά 

από πυρκαγιά σε διαφορετική ζώνη σε 

σχέδιο ανάπτυξης, ύστερα από 

τροποποίηση του εφαρμοστέου κατά 

περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης, καθώς και η 

αλλαγή χρήσης υφιστάμενων αναπτύξεων 

εντός τέτοιων τεμαχίων γης.   

 
21.  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην 

Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.017-2020). 

Κατάθεση: 21.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προλήψεως 

Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε να 

απαγορεύεται η ένταξη σε σχέδιο 

ανάπτυξης, εν όλω ή εν μέρει, τεμαχίων γης 

τα οποία κάηκαν μετά από πυρκαγιά ή 

γειτνιάζουν με εκτάσεις που κάηκαν μετά 

από πυρκαγιά σε διαφορετική ζώνη, ύστερα 

από τροποποίηση του εφαρμοστέου κατά 

περίπτωση σχεδίου ανάπτυξης, καθώς και η 

αλλαγή χρήσης υφιστάμενων αναπτύξεων 

εντός τέτοιων τεμαχίων γης.   

 
22.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Aρ. 

2) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.063-2020). 

Κατάθεση: 30.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 

ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν 

στην ανάληψη του κόστους μετακίνησης 

δικτύων ή άλλης συναφούς υποδομής από 

την αρχή στην οποία τα δίκτυα αυτά 

ανήκουν και να δοθεί η εξουσία στα 

κοινοτικά συμβούλια να καθορίζουν, 



8 
 

επιβάλλουν και εισπράττουν τέλος δημόσιου 

θεάματος. 

 
23.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.135-2020). 

Κατάθεση: 4.9.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Εκλογής των 

Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νόμου, ώστε- 

1. να εισαχθούν στην εθνική νομοθεσία 

οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την 

εφαρμογή της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 

2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 

2018, 

2. να καταργηθούν υφιστάμενες 

διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική 

ψηφοφορία, 

3. να εισαχθούν πρόνοιες για τη 

διευκόλυνση της συμμετοχής των 

Τουρκοκυπρίων στις ευρωεκλογές. και 

4. να εκσυγχρονισθούν οι 

προβλεπόμενες ποινές και η προσαρμογή 

τους σε ευρώ. 

 

24.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.149-2020). 

Κατάθεση: 30.10.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων 

Νόμου, ώστε να αρθούν ορισμένες 

ασάφειες ως προς το πεδίο που καλύπτει η 

παραχωρούμενη προς τα πολιτικά κόμματα 

κρατική χρηματοδότηση. 

Ειδικότερα, καθορίζεται ρητά ότι ως προς το 

μέρος της κρατικής χρηματοδότησης που 

αφορά στη χορηγία για οικονομική ενίσχυση 

των πολιτικών κομμάτων προς 

αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους 

δαπανών, η εν λόγω χορηγία καλύπτει και 

τις δαπάνες που γίνονται από κόμματα ή 
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συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν 

συγκεκριμένο υποψήφιο προς ανάδειξή του 

σε διαδικασία εκλογής Προέδρου και 

Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας. 
 

25.  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και 
Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ  και του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.150-2020). 

Κατάθεση: 30.10.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκλογής (Πρόεδρος 

και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου, 

ώστε να διασαφηνισθούν ορισμένες 

ερμηνευτικές ασάφειες και να αρθούν 

ορισμένες δυσκολίες που αναφύονται κατά 

την πρακτική εφαρμογή αυτού.   

Ειδικότερα- 

1. διασαφηνίζεται ότι τα κόμματα ή οι 

συνασπισμοί κομμάτων που στηρίζουν 

συγκεκριμένο υποψήφιο έχουν το δικαίωμα 

να εκταμιεύουν ποσά από την 

παραχωρούμενη προς αυτά κρατική 

χρηματοδότηση για σκοπούς εκλογής 

Προέδρου της Δημοκρατίας. και 

2. καθορίζεται ρητά ότι ειδικά για το 

χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που 

προηγείται της σχετικής εκλογής, 

οποιεσδήποτε δαπάνες πέραν αυτών που 

γίνονται από τα κόμματα ή τους 

συνασπισμούς κομμάτων που στηρίζουν 

συγκεκριμένο υποψήφιο, οι οποίες γίνονται 

από τον ίδιο τον υποψήφιο ενεργούντα, είτε 

αυτοπροσώπως είτε μέσω εκλογικού 

αντιπροσώπου, δε δύναται να υπερβαίνουν 

το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000). 

 

26.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.051-2021). 

Κατάθεση 4.2.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να 
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εκσυγχρονιστούν και διασαφηνισθούν 

ορισμένες διατάξεις αυτού, οι οποίες 

αφορούν στις προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληρούνται για την πολιτογράφηση 

αλλοδαπών. 

 
27.  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 

Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.062-2021). 

 

Κατάθεση: 25.2.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 

Νόμου, ώστε να ρυθμιστεί η διαδικασία 

εγγραφής και λειτουργίας των αγαθοεργών 

ιδρυμάτων, ως ιδρυμάτων που θα δύναται 

να λειτουργούν στο εξής και υπό όρους 

δυνάμει του διατάξεων του περί Σωματείων 

και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 

Νόμου, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά τη 

λειτουργία τους, στη βάση ενός σύγχρονου 

νομοθετικού πλαισίου. 

 
28.  Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Αρ. Φακ. 23.01.062.063-2021). 

Κατάθεση: 25.2.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αγαθοεργών 

Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε αφενός να τεθεί 

χρονικός περιορισμός ως προς την  

εγγραφή νέων αγαθοεργών ιδρυμάτων και 

αφετέρου να παρασχεθεί η δυνατότητα 

ακύρωσης πιστοποιητικών έγκρισης 

αγαθοεργών ιδρυμάτων για καθορισμένους 

σκοπούς. 

 
29.  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες 

Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών). 

Κατάθεση: 4.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής 

(Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου, ώστε να 

αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του. 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.056-2021). Ειδικότερα, προβλέπεται- 

1. η διασαφήνιση της ερμηνείας του 

όρου “επιθεωρητής ηχητικής ρύπανσης”, 

ώστε ως επιθεωρητές ηχητικής ρύπανσης 

να ενεργούν τόσο τα πρόσωπα τα οποία 

ορίζονται από την αρμόδια αρχή όσο και τα 

μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.  

2. η εισαγωγή προνοιών σύμφωνα με 

τις οποίες η αρμόδια αρχή, αφενός θα 

ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή κατόχους των 

κατοικιών ή άλλους ευαίσθητους δέκτες που 

συνορεύουν με κέντρο αναψυχής για το 

οποίο υποβάλλεται αίτηση για έκδοση ή 

ανανέωση άδειας εκπομπής ήχου ή 

βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 

διακοσίων (200) μέτρων από αυτό και 

αφετέρου κατά τη λήψη απόφασης ως προς 

την έγκριση της εν λόγω αίτησης, θα 

λαμβάνει υπόψη τυχόν παραστάσεις που 

έχουν υποβληθεί από τα πιο πάνω 

αναφερόμενα πρόσωπα, προτού εγκρίνει 

την υπό αναφορά αίτηση. 

3. η αναθεώρηση των διατάξεων που 

ρυθμίζουν την υποβολή παραπόνου για 

εκπομπή υπερβολικού ήχου, ώστε πέραν 

της αρμόδιας αρχής, να δύναται να 

υποβληθεί παράπονο στην Αστυνομία 

Κύπρου προκειμένου να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνησή 

του. 

4. η αύξηση των ποινών που 

προβλέπονται για τη διάπραξη αδικημάτων 

που αφορούν στην εκπομπή ήχου, είτε 

χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας 

εκπομπής ήχου είτε κατά παράβαση των 

όρων της εκδοθείσας άδειας εκπομπής 

ήχου, καθώς και στην επέμβαση στη 
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λειτουργία των οργάνων ελέγχου έντασης 

ήχου ή του μηχανισμού οριοθέτησης του 

ανώτατου ορίου έντασης ήχου, με σκοπό 

την υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου 

ορίου. 

 
30.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός)     (Αρ. 
3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.120-2021). 

Κατάθεση: 22.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 

να διασαφηνιστεί ότι έκαστος συνδυασμός 

ενός μόνο κόμματος, κατά την υποβολή 

υποψηφιοτήτων στις εκλογές για ανάδειξη 

των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

θα δηλώνει στον Έφορο Εκλογής το όνομα 

με το οποίο είναι εγγεγραμμένο το εν λόγω 

κόμμα στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, 

το οποίο τηρείται δυνάμει των διατάξεων 

του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.   

 

31.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.099-2021). 

Κατάθεση: 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε, σε περίπτωση διόρθωσης του 

εκλογικού καταλόγου συνεπεία έρευνας και 

έκδοσης απόφασης του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης λόγω 

αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας 

εκλογέα, να παρέχεται η δυνατότητα 

υποβολής ιεραρχικής προσφυγής από τον 

επηρεαζόμενο εκλογέα ενώπιον του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

 
32.  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

Κατάθεση: 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να 
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μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.100-2021). 

αναθεωρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν 

για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, 

εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι 

οποίοι αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο 

στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, όσο και από 

την εν λόγω εταιρεία σε άλλους 

οργανισμούς.  

 
33.  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού 

Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.101-2021). 

Κατάθεση: 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) Νόμου, ώστε σε περίπτωση 

δωρεάς ακίνητης ιδιοκτησίας από γονέα 

προς φυσικό τέκνο του το οποίο έχει 

υιοθετηθεί από οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

περί Υιοθεσίας Νόμου, να μην καταβάλλεται 

κανένα τέλος για σκοπούς εγγραφής της εν 

λόγω ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ονόματί του. 

 
34.  Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών 

και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 
Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αρίστου Δαμιανού, 

Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.103-2021). 

 

Κατάθεση: 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελέγχου των 

Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής 

Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών 

Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες 

διατάξεις του και  να καταστεί πιο 

αποτελεσματική η εφαρμογή του. 

 

35.  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Κατάθεση: 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου, 



14 
 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.062.128-2021). 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατοχής 

σκύλων βοηθείας από τυφλούς, κωφούς, 

άτομα με σωματικές δυσκολίες, άτομα με 

σοβαρές χρόνιες ασθένειες ή άλλες 

νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές 

και άτομα με νοητική αναπηρία ή ψυχικές 

ασθένειες, έτσι που τα εν λόγω άτομα να 

έχουν τη δυνατότητα να διακινούνται και να 

έχουν πρόσβαση σε χώρους, χωρίς να 

υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση. 

 
36.  Ο περί Σχολικών Εφορειών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.138-2021). 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχολικών Εφορειών 

Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη 

υπηρετήσει στη θέση αιρετού μέλους 

σχολικής εφορείας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του εν λόγω νόμου, για δύο 

θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί στη 

θέση αυτή.   

 
37.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.139-2021). 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, ώστε η ερμηνεία του όρου 

“παραλία”, που περιλαμβάνεται σε αυτόν, 

να εκσυγχρονιστεί. 
Ειδικότερα, προτείνεται η αντικατάσταση της 

μονάδας μέτρησης του μήκους των 

προβλεπόμενων αποστάσεων, ώστε αντί 

της υάρδας να χρησιμοποιείται ως μονάδα 

μέτρησης το μέτρο.   

 

38.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, ώστε, στις περιπτώσεις 
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Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.140-2021). 

 

χορήγησης από το Υπουργικό Συμβούλιο 

πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση του 

σχεδίου ανάπτυξης, να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

Ορισμένα Έργα Νόμου. 
 

39.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.141-2021). 

 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 

ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη 

υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη για 

τρεις συνολικά θητείες να μη δύναται να 

επανεκλεγεί κοινοτάρχης. 

40.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.142-2021). 

 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας 

ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των 

εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να δίνεται 

η ευκαιρία σε πολίτες που δεν 

υποστηρίζουν συγκεκριμένο κόμμα να 

ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους 

συνδυασμούς. 

41.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.143-2021). 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Εκλογής των 

Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Νόμου, ώστε να μη δικαιούται να θέσει 

υποψηφιότητα για μέλος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πρόσωπο το οποίο δεν έχει 

ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα αυτό για δύο 

θητείες. 

 

42.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Κατάθεση: 23.9.2021 
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Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη και 

Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και 

Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών 

και Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.144-2021). 

 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να θεσμοθετηθεί διαδικασία οριζόντιας 

ψηφοφορίας για την ανάδειξη των 

συμβουλίων των δήμων και να παρασχεθεί 

το δικαίωμα στους πολίτες να ψηφίζουν 

υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς 

κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων ή/και 

περισσότερους από έναν ανεξάρτητους 

υποψηφίους. 

43.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.145-2021). 

 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο 

αξίωμα του δημάρχου για τρεις συνολικά 

θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί 

δήμαρχος. 

44.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.146-2021). 

 

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση της διαδικασίας οριζόντιας 

ψηφοφορίας κατά τη διεξαγωγή των 

εκλογών για την ανάδειξη των μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα σε ψηφοφόρους να 

ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους 

συνδυασμούς. 

45.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Κατάθεση: 23.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε, 

πέραν των αυτοτελών κομμάτων και των 
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Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.147-2021). 
συνασπισμών κομμάτων, στη δεύτερη 

κατανομή εδρών να συμμετέχουν και οι 

συνδυασμοί ανεξαρτήτων, εφόσον 

συγκεντρώσουν ποσοστό 3,6% του 

συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη 

την επικράτεια της Δημοκρατίας.  Με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία, οι συνδυασμοί 

ανεξαρτήτων συμμετέχουν μόνο στην 

πρώτη κατανομή εδρών.   

 

46.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.148-2021). 

Κατάθεση: 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να αναθεωρηθούν οι διατάξεις της εν λόγω 

βασικής νομοθεσίας που αφορούν στη 

ρύθμιση της οχληρίας εντός των δημοτικών 

ορίων. 

 
47.  Ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και 

Άλλες Περιοχές) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.149-2021). 

Κατάθεση: 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Υδατοπρομήθειας 

(Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου, 

ώστε να αυξηθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν 

χρηματική ποινή που επιβάλλεται σε 

περίπτωση καταδίκης προσώπου για 

παράβαση των προνοιών των Κανονισμών 

που εκδίδονται από το Συμβούλιο 

Υδατοπρομήθειας, δυνάμει των διατάξεων 

του εν λόγω νόμου, από πεντακόσια ευρώ 

(€500), που ισχύει σήμερα, σε πενήντα 

χιλιάδες ευρώ (€50.000). 
 

48.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

Κατάθεση: 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε στους εκλογικούς καταλόγους 

για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.150-2021). περιφέρεια εκτοπισθέντες εκλογείς να 

περιλαμβάνονται και πρόσωπα των οποίων 

η μητέρα είναι εκτοπισθείσα. 

 
49.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.151-2021). 

Κατάθεση: 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε 

αυτόν πρόνοια σύμφωνα με την οποία η 

αρμόδια αρχή, κατά τη χορήγηση άδειας 

ανέγερσης οποιασδήποτε νέας οικοδομής ή 

προσθήκης, μετατροπής ή επισκευής σε 

υφιστάμενη οικοδομή, να δύναται 

επιπροσθέτως να επιβάλει όρους σε σχέση 

με την παροχή πόσιμου νερού. 

 
50.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.152-2021). 

Κατάθεση: 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, ώστε να διασφαλίζεται ότι 

παρέχεται επαρκής χώρος για την 

τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και 

αλεξηλίων (ομπρελών) πλησίον της 

ακτογραμμής από μεμονωμένα άτομα και 

οικογένειες.     

 

51.  Ο περί της Χωροθέτησης των Σταθμών 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.153-2021). 

Κατάθεση: 7.10.2021 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της 

χωροθέτησης των σταθμών βάσης 

κινητής τηλεφωνίας, με απώτερο στόχο 

τη διασφάλιση της ορθής ένταξής τους 

στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 
 

52.  Ο περί της Επίσημης Οργάνωσης και 
Εκτέλεσης Χαρτογραφικών 

Κατάθεση: 4.11.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση 
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Δραστηριοτήτων και της Επίσημης 
Έκδοσης Χαρτών στη Δημοκρατία Νόμος 
του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.209-2021). 

θεμάτων που αφορούν την αποστολή, τις 

αρμοδιότητες, την οργάνωση και τις 

εργασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, υπό τη διοίκηση του 

Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας, για την επίσημη οργάνωση 

και εκτέλεση χαρτογραφικών 

δραστηριοτήτων και την επίσημη έκδοση 

χαρτών στη Δημοκρατία.  

 
53.  Ο περί Δημοτικών Δημοψηφισμάτων 

Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.181-2021). 

Κατάθεση: 4.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας η οποία να προβλέπει  

την προκήρυξη και τη διεξαγωγή δημοτικών 

δημοψηφισμάτων με τα οποία ζητείται η 

γνώμη των δημοτών ενός δήμου όσον 

αφορά ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος 

τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά.   

 
54.  Ο περί Χώρων Αναψυχής (Άδειες 

Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.210-2021). 

Κατάθεση: 18.11.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κέντρων Αναψυχής 

(Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου, ώστε να 

καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος 

των ορίων εκπομπής ήχου από τους 

χώρους αναψυχής. 

 
55.  Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης 

Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης 
Οικιακών Αποβλήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.020-2022). 

Κατάθεση: 20.1.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί των Συμβουλίων 

Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή 

Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου, 

ώστε να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες σε 

θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

από το Υπουργείο Εσωτερικών στο 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος. 
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56.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, 

Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.015-2022). 

 

Κατάθεση: 10.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 

ώστε να δύναται το κοινοτικό συμβούλιο να 

χορηγεί, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου προσώπου, άδεια 

λειτουργίας υποστατικού, χωρίς την 

προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για το 

εν λόγω υποστατικό, το οποίο εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή δυνάμει των διατάξεων 

του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου. 
57.  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών 
και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.079-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 

ορισμένων διατάξεων της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΕ) 2018/1240 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 

Σεπτεμβρίου 2018, για τη θέσπιση 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και 

Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και 

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 

αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 

αριθ. 2016/399, (ΕΕ) αριθ. 2016/1624 και 

(ΕΕ) αριθ. 2017/2226».  

 

58.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.070-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε, 

σε περίπτωση χρήσης οικοδομής, χώρου ή 

αντισκήνου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση 

των όρων χορηγηθείσας άδειας, το 

δικαστήριο να δύναται να εκδώσει διάταγμα 

απαγόρευσης ή/και τερματισμού χρήσης. 

Επιπροσθέτως, σκοπείται η εισαγωγή στον 

εν λόγω νόμο διατάξεων για εξώδικη 

ρύθμιση των αδικημάτων που αφορούν στη 
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χρήση οικοδομής, χώρου ή αντισκήνου 

χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων 

αυτής. 

 
59.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.071-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να απαιτείται η προσκόμιση άδειας 

διενέργειας εράνου για σκοπούς εξαίρεσης 

από την πληρωμή τέλους δημόσιου 

θεάματος ή επιστροφής του συνόλου ή 

μέρους αυτού. 

 
60.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.072-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

αφενός να συνιστά οχληρία η εκπομπή 

υπερβολικού ήχου και αφετέρου να καταστεί 

δυνατή η εξώδικη ρύθμιση του 

προβλεπόμενου αδικήματος της 

παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με 

δικαστικό διάταγμα που εκδόθηκε 

αναφορικά με την εν λόγω εκπομπή. 

 
61.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.073-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά 

με την αδειοδότηση της χρήσης οικοδομών 

ή υποστατικών που εκπέμπουν 

ηχογραφημένη ή ζωντανή μουσική. 

 
62.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις για την 

επιβολή πρόσθετης φορολογίας επί 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.074-2022). ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία ευρίσκεται στο 

αστικό κέντρο οποιουδήποτε δήμου και δεν 

έχει αναπτυχθεί. 

 
63.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.075-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά 

με τη διενέργεια ελέγχου για τη στατική 

επάρκεια και πολεοδομική καταλληλότητα 

των οικοδομών από επαγγελματίες 

εγγεγραμμένους στο Επιστημονικό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κύπρου για σκοπούς 

εξασφάλισης πιστοποιητικού 

καταλληλότητας  των οικοδομών. 

 
64.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.076-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις αναφορικά 

με τα καθήκοντα που ασκεί ο δημοτικός 

γραμματέας στο πλαίσιο της οργάνωσης και 

λειτουργίας του οικείου δήμου. 

 
65.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.077-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και 

Οικοδομών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε 

αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τον έλεγχο 

της στατικής επάρκειας και πολεοδομικής 

καταλληλότητας των οικοδομών, την 

ποινικοποίηση της χρήσης οικοδομής  

ακατάλληλης για ανθρώπινη οίκηση και της 

παράλειψης συμμόρφωσης προσώπου με 

ειδοποίηση για την επισκευή επικίνδυνης 

οικοδομής, την εξώδικη ρύθμιση ορισμένων 

εκ των προβλεπόμενων αδικημάτων, καθώς 
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και την επιβολή τόκου, σε περίπτωση μη 

καταβολής από επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη της 

δόσης που του αναλογεί για σκοπούς 

κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης 

οδού. 

 
66.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου, και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.082-2022). 

Κατάθεση: 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προστασίας της 

Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε η ισχύς των 

αδειών παροχής διευκολύνσεων οι οποίες 

ευρίσκοντο σε ισχύ κατά την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας 

της Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2019 να παραταθεί μέχρι την 

31η Οκτωβρίου 2024 και οι προσφορές 

αναφορικά με αυτές να προκηρυχθούν το 

αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.   

 
67.  Ο περί Διενέργειας Εράνων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.087-2022). 

Κατάθεση: 12.5.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διενέργειας Εράνων 

Νόμου, ώστε αφενός να ενισχυθεί η 

διαφάνεια και η λογοδοσία κατά τη 

διενέργεια εράνων και αφετέρου να 

διασφαλιστεί ότι οι εισφορές που δίδονται 

και/ή συλλέγονται εξυπηρετούν 

αποκλειστικά τον σκοπό για τον οποίο 

αυτός διενεργείται. 

 
68.  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 

Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.088-2022). 

Κατάθεση 12.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 

Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί αφενός ότι οι 

αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες αποτελούν 

οργανωμένες ενώσεις προσώπων, δύναται 
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να είναι εγγεγραμμένες ως σωματεία και, ως 

εκ τούτου, να υπόκεινται στο πεδίο 

εφαρμογής του εν λόγω νόμου, και 

αφετέρου ότι το καθεστώς λειτουργίας τους 

δεν διέπεται από τη νομοθεσία η οποία 

ρυθμίζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

 
69.  Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων 

(Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.095-2022). 

Κατάθεση: 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκθέσεως 

Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου, ώστε να 

επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 

νόμου και να μην περιορίζεται στους 

ιδιοκτήτες ή κατόχους των ακινήτων επί των 

οποίων ανεγείρεται η διαφημιστική πινακίδα 

ή προβάλλεται η διαφήμιση. 

 
70.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.096-2022). 

 

Κατάθεση: 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις 

του αναφορικά με τη σύσταση 

διαχειριστικών επιτροπών στις κοινόκτητες 

οικοδομές. 

71.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χρύση Παντελίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.097-2022). 

Κατάθεση: 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 

εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 

κάθε εκλογής ο Γενικός Έφορος Εκλογής να 

συντάσσει και να δημοσιοποιεί έκθεση 

αναφορικά με τους εγγεγραμμένους 

εκλογείς οι οποίοι δεν ψήφισαν στην οποία 

να παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τον 

αριθμό αυτών ανά ηλικία, φύλο και αστική 
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περιοχή ή περιοχή της υπαίθρου, καθώς και 

συνολικά. 
 

72.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και 

Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.106-2022). 

Κατάθεση: 9.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, ώστε να απαγορεύεται 

η έκδοση πολεοδομικής άδειας στις 

περιοχές που εκπονείται ή τροποποιείται 

Τοπικό Σχέδιο ή Σχέδιο Περιοχής κατά την 

περίοδο υποβολής γραπτών 

αιτιολογημένων ενστάσεων στον Υπουργό 

Εσωτερικών και κατά την περίοδο εξέτασής 

τους. 
73.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.114-2022). 

Κατάθεση: 30.6.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου,  
ώστε να  καταστούν μέρος της νομοθεσίας 

αρχές οι οποίες έχουν καθορισθεί από τη 

νομολογία, καθώς και να διασαφηνιστούν οι 

ισχύουσες διατάξεις του εν λόγω βασικού 

νόμου, σε συνάρτηση με την Οδηγία 

2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, 

σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας.` 
74.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.124-2022). 

Κατάθεση: 7.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, 

ώστε η Υπηρεσία Ασύλου ή/και οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να 

προβαίνουν σε ιατρική εξέταση 

προσδιορισμού ηλικίας, σε περίπτωση που 

πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για 

παραχώρηση διεθνούς προστασίας 

δηλώσει ότι είναι ανήλικος, αλλά υπάρχουν 
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αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία του. 

75.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.130-2022). 

Κατάθεση: 14.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

αυτεπάγγελτη εγγραφή των πολιτών στους 

εκλογικούς καταλόγους κατά τον χρόνο που 

αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν.  

Επιπροσθέτως, σκοπείται η μεταφορά στο 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης των αρμοδιοτήτων των 

Επάρχων όσον αφορά την κατάρτιση, 

αναθεώρηση και μηχανογράφηση του 

εκλογικού καταλόγου. 
 

76.  Σχέδιο ψηφίσματος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων αναφορικά με την 
προστασία του Ακάμα. 
(Κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική 

ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά -Νέες Δυνάμεις και 

το Κίνημα  Οικολόγων -Συνεργασία  

Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.10.001). 

Κατάθεση: 14.7.2022 
 

77.  Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών 
Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.132-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Επαρχιακών 

Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε 

καθήκοντα προέδρου Προσωρινού 

Συντονιστικού Συμβουλίου στην επαρχία 

Αμμοχώστου να εκτελεί ο δήμαρχος του 

μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου στην εν 

λόγω επαρχία, με στόχο να καλυφθεί το 

νομικό κενό που προέκυψε όσον αφορά την 

εν λόγω προεδρία.  

 
78.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 
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2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.138-2022). 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Ληξίαρχο 

το δικαίωμα να απαιτεί τη διενέργεια 

γενετικής εξέτασης (DNA) για σκοπούς 

έκδοσης πιστοποιητικού γεννήσεως. 

Επιπροσθέτως, προβλέπεται η 

απαγόρευση της επεξεργασίας του 

αποτελέσματος της γενετικής εξέτασης 

(DNA) καθ’ οιονδήποτε άλλο λόγο πέραν 

του εν λόγω σκοπού. 

 
79.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.132-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε κατά 

τη μεταβίβαση μονάδας σε κοινόκτητη 

οικοδομή να απαιτείται η παρουσίαση 

βεβαίωσης εξόφλησης συνεισφοράς ή 

βεβαίωση ρύθμισης εξόφλησης 

συνεισφοράς από τον πωλητή, ώστε  να 

ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της κυριότητας.  

 
80.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.133-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η    

τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας  

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε να παρασχεθεί στην εκάστοτε 

διαχειριστική επιτροπή κοινόκτητης 

οικοδομής η εξουσία να εκδίδει, για 

σκοπούς μεταβίβασης της κυριότητας 

μονάδας, βεβαίωση εξόφλησης 

συνεισφοράς, σε περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης μονάδας σε κοινόκτητη οικοδομή 

δεν έχει οφειλόμενη συνεισφορά, καθώς και 

βεβαίωση ρύθμισης εξόφλησης 

συνεισφοράς, σε περίπτωση που έχει 

καταρτιστεί σχέδιο αποπληρωμής 
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οφειλόμενης συνεισφοράς. 

  
81.  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Σταύρου 

Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Ζαχαρία 

Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.137-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε 

για την εκλογή των αρχηγών των κομμάτων 

ή των επικεφαλής συνασπισμών πλειόνων 

συνεργαζομένων κομμάτων ως μελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων να ισχύουν οι 

ίδιες ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν για τους 

υπόλοιπους υποψηφίους για ανάδειξη στο 

εν λόγω αξίωμα. 
 

82.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022.  

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου 

Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.138-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε να καταργηθούν οι διατάξεις αυτού οι 

οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία πώλησης εξ 

αδιαιρέτου ιδανικής μερίδας επί ακίνητης 

ιδιοκτησίας σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι 

εγγεγραμμένος συγκύριος στην εν λόγω 

ιδιοκτησία. 

 
83.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, 

Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και 

Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.142-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 

ώστε να δύναται  συμβούλιο κοινότητας να 

χορηγεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου 

προσώπου, άδεια λειτουργίας υποστατικού 

το οποίο χρησιμοποιείται ως κέντρο 

αναψυχής χωρίς την προσκόμιση των 

προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία 

πιστοποιητικών του Τμήματος 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, της 
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Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

 
84.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) 

Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, 

Κώστα Κώστα, Γιαννάκη Γαβριήλ και 

Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.143-2022). 

Κατάθεση: 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

να δύναται  συμβούλιο δήμου να χορηγεί, 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις, κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, 

άδεια λειτουργίας υποστατικού το οποίο 

χρησιμοποιείται ως κέντρο αναψυχής χωρίς 

την προσκόμιση των προβλεπόμενων στην 

ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικών του 

Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

και των Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

 
85.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) 

Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.151-2022). 

Κατάθεση: 29.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε 

οι τριετείς άδειες λειτουργίας υποστατικών 

τα οποία χρησιμοποιούνται ως κέντρα 

αναψυχής να δύναται να ανανεώνονται κάθε 

τρία χρόνια, κατόπιν αίτησης του 

ενδιαφερόμενου προσώπου, χωρίς την 

προσκόμιση εκ νέου των προβλεπόμενων 

στην ισχύουσα νομοθεσία εγγράφων και 

πιστοποιητικών για σκοπούς έκδοσης των 

εν λόγω αδειών, όπως είναι μεταξύ άλλων 

τα πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται από 

το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 
86.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 4) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Κατάθεση: 29.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 
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Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.152-2022). 

ώστε οι τριετείς άδειες λειτουργίας 

υποστατικών τα οποία χρησιμοποιούνται ως 

κέντρα αναψυχής να δύναται να 

ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια, κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερόμενου προσώπου, 

χωρίς την προσκόμιση εκ νέου των 

προβλεπόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία 

εγγράφων και πιστοποιητικών για σκοπούς 

έκδοσης των εν λόγω αδειών, όπως είναι 

μεταξύ άλλων τα πιστοποιητικά τα οποία 

εκδίδονται από το Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις 

Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 
87.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.167-2022). 

Κατάθεση: 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε για σκοπούς εγγραφής 

προσώπων στον εκλογικό κατάλογο να μη 

διεξάγεται προσωπική συνέντευξη, όπως 

ισχύει σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις. 

 
88.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 4) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.168-2022). 

Κατάθεση: 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, 

ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις 

του οι οποίες αφορούν τη χορήγηση του 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε 

υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς. 

 
89.  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.219-2022). 

 

Κατάθεση: 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποχετευτικών 

Συστημάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση 

μίσθωσης ή παραχώρησης άδειας χρήσης 

κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας, τα 
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αποχετευτικά τέλη και δικαιώματα να 

καταβάλλονται από τον μισθωτή ή τον 

αδειούχο, αντίστοιχα. 

 
90.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 

Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.278-2022). 

 

Κατάθεση: 24.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 

ώστε να δύναται ο  ιδιοκτήτης μονάδας σε 

κοινόκτητη οικοδομή να προχωρεί σε 

μετατροπή της μονάδας του, καθώς και του 

χώρου που περιγράφεται ως αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης, αφού εξασφαλίσει την 

αναγκαία πολεοδομική άδεια, χωρίς να 

απαιτείται η συγκατάθεση του συνόλου των 

συνιδιοκτητών της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.  

 
91.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.279-2022). 

 

 

Κατάθεση: 24.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και 

Χωροταξίας Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί 

ότι ο ιδιοκτήτης οικιστικής μονάδας  σε 

κοινόκτητη οικοδομή, η οποία αποτελεί 

σύμπλεγμα οικοδομών σε ενιαία οικιστική 

ανάπτυξη στο ίδιο ή στα ίδια τεμάχια γης, 

δύναται να αιτείται τη μετατροπή αυτής ή 

χώρου που περιγράφεται ως αποκλειστικό 

δικαίωμα χρήσης προς όφελος της μονάδας 

αυτής, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση 

του συνόλου των συνδιοκτητών της 

κοινόκτητης ιδιοκτησίας, τηρουμένων κατά 

τα λοιπά των νομοθετικών διατάξεων που 

ισχύουν αναφορικά με την εξέταση της 

υποβληθείσας αίτησης.  
 

92.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

Κατάθεση: 24.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.205-2022). 

 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστεί το 

υφιστάμενο νομοθετικό  πλαίσιο αναφορικά 

με τα προσόντα και τα κριτήρια 

πολιτογράφησης, με απώτερο στόχο την 

ενίσχυση του ελέγχου και της δέουσας 

έρευνας που διεξάγονται από το Τμήμα 

Αρχείου Πληθυσμού. 
 

93.  Ο περί της Εκλογής των Μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους της ΕΔΕΚ 

Σοσιαλιστικό Κόμμα). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.214-2022). 

 

Κατάθεση: 2.12.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

κατοχύρωση σε όλους τους νόμιμους 

κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας των 

ίδιων δικαιωμάτων και του ίδιου καθεστώτος 

εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, 

καθώς και άσκησης του εκλογικού 

δικαιώματος για την ανάδειξη των μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

94.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 

(Αρ. Φακ. 23.01.064.010-2023). 

Κατάθεση: 19.1.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση περί Αρχείου Πληθυσμού  

Νόμου, ώστε να παρέχεται στον Διευθυντή 

του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης η διακριτική ευχέρεια να 

απαιτεί όπως πρόσωπο που έχει 

πολιτογραφηθεί  δυνάμει του άρθρου 111 

του βασικού νόμου προβεί στην αλλαγή του 

ονόματος  ή/και επωνύμου του στη χώρα 

καταγωγής του. 
95.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.011-2023). 

 

 

Κατάθεση:  2.3.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε να 

επιτευχθεί η ενίσχυση και βελτίωση του 

πλαισίου πάταξης της παράνομης 

εργοδότησης διαμενόντων αλλοδαπών, του 
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ελέγχου των εργοδοτών και της πρόληψης 

της εκμετάλλευσης, μέσω της δυνατότητας 

ανάθεσης στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων 

οποιωνδήποτε καθηκόντων και εξουσιών, 

δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι 

νόμου. 

96.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.017-2023). 

 

 

Κατάθεση:  2.3.2023 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, 

με την εισαγωγή διατάξεων με τις οποίες να 

ρυθμίζεται το ζήτημα της συμμετοχής 

Κοινοτάρχη ή μέλους του Κοινοτικού 

Συμβουλίου σε διαδικασίες στις οποίες τα 

πρόσωπα αυτά έχουν ίδιον ενδιαφέρον ή 

συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα είτε προσωπικά 

είτε μέσω συζύγου, τέκνου ή συνεταίρων 

τους, που ρυθμίζουν το εν λόγω ζήτημα σε 

σχέση με τους υπαλλήλους των Κοινοτικών 

Συμβουλίων. 

 
97.  Ο περί Ακινήτου  Ιδιοκτησίας 

(Περιορισμός Πωλήσεων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. 
(Αρ. Φακ. 23.01.064.032-2023). 
 

Κατάθεση 16.3.2023 

 Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ακινήτου 

Ιδιοκτησίας (Περιορισμός Πωλήσεων) 

Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι 

υφιστάμενες διαδικασίες καθορισμού της 

επιφυλασσόμενης τιμής πώλησης 

ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία 

καθορίζεται για σκοπούς αναγκαστικής 

πώλησης ακινήτου σε δημοπρασία, 

περιλαμβανομένων των περιπτώσεων 

πώλησης αδιανέμητων ακινήτων και 

εκποίησης ακινήτων. 
 
ΔΠ/ΜΧ/ΣΛ  

16.3.2023 
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