
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι 
Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.033-2011). 

 

Κατάθεση: 21.4.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε η 

καταβολή σύνταξης σε βουλευτή να αρχίζει από 

τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63ου) 

έτους της ηλικίας αντί από τη συμπλήρωση του 

εξηκοστού (60ού) έτους, που ισχύει σήμερα.   

 
2.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.050-2011). 

 

Κατάθεση: 15.9.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε να εφαρμόζεται μειωμένος 

συντελεστής 5% στην παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας, με στόχο τη συγκράτηση της αύξησης 

της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία 

προέκυψε μετά την καταστροφή του 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού λόγω 

της έκρηξης στη ναυτική βάση «Ευάγγελος 

Φλωράκης». 

 

3.  Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.075-2011). 

 

Κατάθεση: 1.12.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε 

από την 1η Ιανουαρίου 2012 να καθοριστεί ως 

ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημόσιου 

υπαλλήλου η ηλικία των εξήντα τεσσάρων (64) 

ετών.  

4.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση: 1.12.2011 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου, ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα 

παροχής σύνταξης γήρατος στην ηλικία των 
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Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.076-2011). 

 

 

εξήντα τριών (63) ετών σε δημόσιο υπάλληλο 

που θα αφυπηρετεί υποχρεωτικά στο εξηκοστό 

τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του σύμφωνα με 

τον περί Συντάξεων Νόμο, με στόχο αυτός να μη 

λαμβάνει σύνταξη ενόσω λαμβάνει τον μισθό του 

δημόσιου υπαλλήλου. 

 

5.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.060-2012). 

 

 

Κατάθεση: 7.6.2012 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε να διαγραφεί η διάταξη που 

προβλέπει την απόδοση του ΦΠΑ από τον λήπτη 

αντί από τον παροχέα υπηρεσίας για υπηρεσίες 

ή υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται στο 

πλαίσιο κατασκευής, μετατροπής, κατεδάφισης, 

επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδομής ή 

οποιουδήποτε έργου πολιτικής μηχανικής.  

 
6.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.083-2012). 

 

Κατάθεση: 20.9.2012 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε 

να θεσμοθετηθεί νέο σύστημα απομείωσης του 

φόρου εγγραφής για εισαγόμενα στη Δημοκρατία 

μεταχειρισμένα οχήματα. 

7.  O περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άντρου Κυπριανού, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.116-2012). 

 

 

Κατάθεση: 12.12.2012 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμου, ώστε-  

1.  το ειδικό βάρος της φορολογίας στα πούρα                  

και πουράκια να διαμορφωθεί κατά τρόπο 

που να ανταποκρίνεται στους νέους 

συντελεστές 

     ως προς τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα ̇ και 

2.   να αυξηθεί ο συντελεστής του ειδικού φόρου 

      κατανάλωσης με τον οποίο επιβαρύνονται τα 



 
 

3 
 

      πούρα ή πουράκια από €90 ανά χιλιόγραμμο 

      στα €180 ανά χιλιόγραμμο. 

 

8.  Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 
Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2013.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.031-2013). 

 

 

Κατάθεση: 25.4.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού Φόρου 

Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε να 

θεσπισθούν διατάξεις που να αποτελούν 

αντικίνητρα για τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς που προσφέρουν υψηλά 

καταθετικά επιτόκια σε καταθέσεις σε ευρώ. 

Ειδικότερα, προτείνεται όπως το ειδικό τέλος επί 

των καταθέσεων αυξάνεται κατά 0,6% και 

ανέρχεται συνολικά στο 0,75% για καταθέσεις 

που φέρουν επιτόκιο που υπερβαίνει το επιτόκιο 

της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά μία και 

μισή ποσοστιαία μονάδα.  

 

9.  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.028-2014). 

 

Κατάθεση: 13.3.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

Νόμου, ώστε να διαγραφεί η ισχύουσα διάταξη 

σύμφωνα με την οποία το Γραφείο του 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να 

λειτουργεί χωρίς τον συνταγματικό χρονικό 

περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με τη 

χρήση δωδεκατημορίων. 

 
10.  Ο περί Οργανισμού Αγροτικών 

Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κατάθεση: 13.3.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οργανισμού Αγροτικών 

Πληρωμών Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 

ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο 

Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών δύναται να 
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Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.029-2014). 

 

λειτουργεί χωρίς τον συνταγματικό χρονικό 

περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με τη 

χρήση δωδεκατημορίων. 

 

11.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.030-2014). 

 

Κατάθεση: 13.3.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 

ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δύναται να 

λειτουργεί χωρίς τον συνταγματικό χρονικό 

περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με τη 

χρήση δωδεκατημορίων. 

 

12.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2014 Νόμος 
του 2013 (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2014.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.062-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 

2014 Νόμου, ώστε από την προβλεπόμενη 

διαδικασία αναστολής πλήρωσης κενών θέσεων 

στη δημόσια υπηρεσία να εξαιρεθούν οι θέσεις 

προαγωγής, οι οποίες εφεξής θα πληρώνονται 

χωρίς να υπόκεινται σε διαδικασία 

αποπαγοποίησης. 
 

13.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης 
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο Τομέα και 
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2014.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.063-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο Τομέα 

και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 

Διατάξεις) Νόμου, ώστε από την προβλεπόμενη 

διαδικασία απαγόρευσης πλήρωσης κενών 

θέσεων στη δημόσια υπηρεσία να εξαιρεθούν οι 

θέσεις προαγωγής, οι οποίες εφεξής να 

πληρώνονται χωρίς να υπόκεινται σε διαδικασία 

αποπαγοποίησης. 
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14.  Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2014.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.067-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η 

ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού 

λειτουργού ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια 

υπηρεσία να είναι η ηλικία των εξήντα οκτώ (68) 

ετών, αντί η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών 

που ισχύει σήμερα. 

15.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 

Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία 

Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.056.037-2015). 

 

 

 

Κατάθεση: 12.3.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 

και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 

πληρωθούν ορισμένα κενά τα οποία 

παρατηρήθηκαν σε σχέση με τις διαδικασίες 

εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο 

εφαρμόστηκαν μέτρα εξυγίανσης δυνάμει της 

βασικής νομοθεσίας (bail-in). 

Ειδικότερα προτείνεται- 

1. η ανάληψη της διαχείρισης της 

περιουσίας τελούντος υπό εξυγίανση πιστωτικού 

ιδρύματος από τους πιστωτές του 

επηρεαζόμενου ιδρύματος μετά την πάροδο 

ενός έτους από τη λήψη της σχετικής 

απόφασης, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος 

απώλειας περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω 

ιδρύματος και να διασφαλίζεται έτσι εξαρχής η 

ορθή διαχείριση αυτών προς όφελος των 

πιστωτών ̇ και 

2. η θέσπιση ειδικής ρύθμισης με την οποία 

να δοθεί το δικαίωμα στους πιστωτές της τέως 

Λαϊκής Τράπεζας, όπως μέσα σε τρεις (3) μήνες 

από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση 

νόμου, εκλέξουν οι ίδιοι τον Ειδικό Εκκαθαριστή 

του ιδρύματος έπειτα από την πρόσφατη 

παραίτηση της Ειδικής Διαχειρίστριας αυτού και 

τις αναφορές σε απώλεια περιουσιακών 
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στοιχείων. 

 

16.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 17) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.070-2015). 

 

 

Κατάθεση: 14.5.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

καθορισθεί ότι για σκοπούς διεξαγωγής 

διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με 

τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ως αξία του 

ακινήτου θα θεωρείται η αρχική αξία η οποία είχε 

γίνει αποδεκτή από το πιστωτικό ίδρυμα κατά τον 

χρόνο της σύναψης της αρχικής σύμβασης.  

 

17.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.071-2015). 

 

 

 

Κατάθεση: 14.5.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 

και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ώστε 

να καθορισθεί ότι σε περίπτωση εκποίησης 

ακινήτου του πρωτοφειλέτη για σκοπούς 

ικανοποίησης αξίωσης του πιστωτή, οι εγγυητές 

στη σύμβαση είτε θα απαλλάσσονται από την 

ευθύνη που απορρέει από τη συναφθείσα 

σύμβαση είτε θα καθίστανται υπόχρεοι μεταξύ 

τους σε ίσο ποσό, εφόσον ο πρωτοφειλέτης τελεί 

σε πτώχευση ή σε αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. 

 

18.  Ο περί της Αναδιάρθρωσης 
Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2015. 
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, 

Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).  

(Αρ. Φακ. 23.02.056.177-2015). 

 

Κατάθεση: 16.12.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, ώστε 

να απαγορεύεται στη Δημοκρατία μέχρι και την 

31η Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο της 

ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατικού 

Πιστωτικού Τομέα η οποία πραγματοποιείται 

μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 

Λτδ/Κεντρικού Φορέα, να προχωρήσει στη 
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 διάθεση μέρους ή του συνόλου της συμμετοχής 

της στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων 

ψήφου της στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

σε άλλο ή άλλα πρόσωπα. 

 

19.  Ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 
2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.037-2016). 

 

Κατάθεση: 24.3.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή 

συντάξεων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, 

πρώην και εν ενεργεία, για σκοπούς 

συμμόρφωσης με αποφάσεις του Ανώτατου 

Δικαστηρίου και η διόρθωση στρεβλώσεων που 

έχουν παρατηρηθεί. 

 
20.  Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.  
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.050-2016). 

 

Κατάθεση: 7.7.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να 

επεκταθεί το όριο συνταξιοδότησης των 

βουλευτών και των υπουργών στο εξηκοστό 

πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας. Επιπρόσθετα, 

σκοπείται η εισαγωγή σχετικής πρόνοιας, ώστε η 

καταβολή σύνταξης βουλευτή και υπουργού σε 

πρόσωπο που έχει αναλάβει το αξίωμα του 

ευρωβουλευτή να αρχίζει μετά την αποχώρησή 

του από το εν λόγω αξίωμα, όπως ισχύει και 

στην περίπτωση του βουλευτή και του υπουργού. 

 

21.  Ο περί Συντάξεων Κρατικών 
Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2016.  
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.051-2016). 

Κατάθεση: 7.7.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε να 

ρυθμιστεί το ζήτημα της ταυτόχρονης καταβολής 

σύνταξης και μισθού σε κρατικούς 

αξιωματούχους, με απώτερο στόχο να 

αποφευχθούν δικαιολογημένες κοινωνικές 

αντιδράσεις, αλλά και οποιεσδήποτε 
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στρεβλώσεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

οικονομία και παράλληλα να επιτευχθεί 

συμμόρφωση με σχετική απόφαση του 

δικαστηρίου. 
Ειδικότερα, προτείνεται όπως, σε περίπτωση 

που αξιωματούχος ή συνταξιούχος αναλαμβάνει 

οποιοδήποτε λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση μετά 

την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, 

αφενός να λαμβάνει την πλήρη μηνιαία σύνταξη 

που δικαιούται και αφετέρου, για όσο χρόνο 

διαρκεί η θητεία ή η υπηρεσία αυτού, μηνιαίο 

μισθό, αντιμισθία, αποζημίωση ή χορηγία ύψους 

χαμηλότερου από ό,τι θα λάμβανε κατά την 

ανάληψη του λειτουργήματος, του αξιώματος ή 

της θέσης, ώστε το ποσό που τελικά θα 

λαμβάνει, προστιθέμενο στη μηνιαία σύνταξή 

του, να ισούται με το ποσό του μηνιαίου μισθού 

που κανονικά θα λάμβανε. 
 

22.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.057-2017). 

Κατάθεση: 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να 

επεκταθεί η απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

κεφαλαιουχικών κερδών επί της διάθεσης 

ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε κατά τη χρονική 

περίοδο από την έναρξη της ισχύος του περί 

Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

23.  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου 
Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

Κατάθεση: 20.11.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου 

Αλληλεγγύης Νόμου, ώστε οι πόροι του ταμείου, 

πέραν των ήδη προβλεπόμενων, να προέρχονται 

επιπρόσθετα από-  

1. ετήσια συνεισφορά του κράτους σε 
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(Αρ. Φακ. 23.02.058.118-2017). ποσοστό ύψους δέκα τοις εκατόν (10%) 

επί του ετήσιου πρωτογενούς 

πλεονάσματος του κρατικού 

προϋπολογισμού  ̇

2. έσοδα που προκύπτουν από 

επαναπατρισμό κεφαλαίων ή/και 

εφαρμογή νομοθεσιών που προνοούν για 

την εθελοντική αποκάλυ̇ψη εισοδημάτων 

και επενδύσεων  ̇

3. κρατική περιουσία που το κράτος 

μεταβιβάζει προς όφελος του ταμείου, είτε 

υπό μορφή ακίνητης περιουσίας είτε υπό 

μορφή μετοχών ή μεριδίων σε εταιρείες 

που ελέγχονται από το κράτος ή/και 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Περαιτέρω, προτείνεται η συμπερίληψη στους 

δικαιούχους αποζημίωσης των ακολούθων: 

1. Κυπρίων πολιτών οι οποίοι απώλεσαν 

καταθέσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα 

ύψους πέραν των πρώτων €100.000,  

2. ταμείων προνοίας και ταμείων συντάξεων 

τα οποία απώλεσαν καταθέσεις, και  

3. μη επαγγελματιών κατόχων αξιογράφων, 

όπως αυτοί καθορίζονται από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

 
24.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (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. 23.02.059.033-2018). 

Κατάθεση: 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 

και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ώστε 

η προστασία που παρέχεται σε εγγυητή σε 

σχέση με σύμβαση εγγύησης που αυτός έχει 

συνάψει για εξασφάλιση χρέους, το οποίο 

καλύπτεται από Προσωπικό Σχέδιο 

Αποπληρωμής που καταρτίζεται για σκοπούς 

αναδιάρθρωσης χρεών, να επεκταθεί και σε 
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εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις 

εγγύησης μέχρι και έξι (6) χρόνια ύστερα από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού 

νόμου. 

 

25.  Ο περί Πτώχευσης (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. 23.02.059.034-2018). 

 

Κατάθεση: 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

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 στις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο 

εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης, να 

επεκταθεί και σε εγγυητές οι οποίοι έχουν 

συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι και έξι (6) 

χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 2015. 

 
26.  Ο περί Εταιρειών (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. 23.02.059.035-2018). 

Κατάθεση: 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε η 

προστασία η οποία παρέχεται υπό 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις σε 

εγγυητή και η οποία αφορά στη μη λήψη εναντίον 

του δικαστικών ή άλλων μέτρων από τους 

πιστωτές, καθώς και το ύψος των μηνιαίων 

δόσεων που καταβάλλει ο εγγυητής με βάση τη 

σύμβαση εγγύησης, είτε για οφειλή εταιρείας που 

καλύπτεται από συμβιβασμό ή σχέδιο 

διακανονισμού για σκοπούς αναδιάρθρωσης είτε 

για επαληθεύσιμα χρέη εταιρείας που τελεί υπό 

εκκαθάριση, να επεκταθεί και σε εγγυητές που 

έχουν συνάψει σύμβαση εγγύησης μέχρι και έξι 

(6) χρόνια μετά την 7η Μαΐου 2015, ημερομηνία 

κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω 

προστασία. 
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27.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.042-2018). 

Κατάθεση: 1.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε σε περίπτωση που 

πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει δάνειο το οποίο 

είναι εξυπηρετούμενο ή κρίνεται ως τέτοιο με 

βάση τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου και εφόσον το συνολικό ποσό του 

δανείου, όπως αυτό αναφέρεται στη συναφθείσα 

σύμβαση, δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις 

€300.000 και η συνολική αξία της κύριας 

κατοικίας δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις 

€250.000, να εκπίπτει του συνολικού 

φορολογητέου εισοδήματος της οικογένειας το 

ποσό των τόκων, το οποίο δεν ξεπερνά τις 

€5.000. 
 

28.  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Ορφανίδη, 

βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Χρίστου Χρίστου, 

βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και 

Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.051-2018). 

Κατάθεση: 8.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, 

ώστε ποσοστό δύο τοις εκατόν (2%) των 

καθαρών αποδοχών από το στοίχημα να 

καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (ΚΟΑ), ο οποίος αυτόνομα θα 

κατανέμει το ποσό αυτό στις κυπριακές 

ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων για σκοπούς 

ενίσχυσης των ομάδων και των ακαδημιών τους, 

νοουμένου ότι οι ομάδες αυτές έχουν 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των φορολογικών 

ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του προτεινόμενου νόμου. 

 

29.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Κατάθεση: 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να δοθεί 

το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη, όπως σε 
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και Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.100-2018). 

διαδικασία πώλησης ακινήτου από ενυπόθηκο 

δανειστή, προχωρεί με καταχώριση 

αίτησης/έφεσης για παραμερισμό της 

ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης όταν 

αμφισβητεί το ύψος του απαιτητού από πλευράς 

του δανειστή χρέους. 

 

30.  Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.067-2019).   

 

Κατάθεση: 1.3.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμου ώστε 

να θεσπισθεί υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

31.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη και 

Ονούφριου Κουλλά, βουλευτών της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.082-2019). 

Κατάθεση: 28.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 

Φύσεως Νόμου, ώστε να διατηρηθεί το δικαίωμα 

των δανειοληπτών της πρώην Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας, οι συμβάσεις των οποίων 

βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Κυπριακής 

Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή 

τυχόν άλλων φορέων διαχείρισης δανείων, να 

υποβάλλουν αίτηση για διορισμό διαμεσολαβητή 

σε σχέση με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των 

διευκολύνσεών τους, καθώς και το δικαίωμα να 

συνεχίσουν να αιτούνται τις υπηρεσίες του 

Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσεως. 

 
32.  Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης 

Καταναλωτικών Διαφορών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη και 

Ονούφριου Κουλλά, βουλευτών της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κατάθεση: 28.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Εναλλακτικής 

Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου, 

ώστε αρμόδια αρχή για τον Ενιαίο Φορέα 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
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Συναγερμού).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.083-2019). 

 

Χρηματοοικονομικής Φύσης να οριστεί το 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 

33.  Ο περί Μετατάξεως Εργοδοτουμένων 
Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Δημήτρη Δημητρίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

και Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλευτού 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.127-2019). 

 

Κατάθεση: 11.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για ένταξη των εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, χωρίς 

να δημιουργούνται νέες δημόσιες θέσεις, με 

στόχο οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου να 

αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και τη 

μονιμότητα δημόσιου υπαλλήλου. 

34.  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.133-2019). 

 

Κατάθεση: 16.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, 

ώστε από το συνολικό ποσοστό ύψους 1,5% που 

καταβάλλεται από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού (ΚΟΑ) στην κυπριακή ομοσπονδία 

που οργανώνει το ετήσιο πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου και διατίθεται για σκοπούς 

ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών ομάδων και των 

ακαδημιών τους, ποσοστό ύψους 0,3% να 

διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών 

(ΠΑΣΠ).  

 

35.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, 

Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.139-2019). 

Κατάθεση: 22.11.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας, ώστε να διορθωθούν ορισμένες 

στρεβλώσεις και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί 

σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου 

συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση και 

ανέγερση κατοικιών. 
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36.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.145-2019). 

Κατάθεση: 6.12.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

διαφυλαχθεί το συνταγματικό δικαίωμα 

πρόσβασης οφειλέτη στη δικαιοσύνη, 

προκειμένου να αμφισβητήσει το εμφανιζόμενο 

ως ποσό οφειλής ή τη νομιμότητα της υποθήκης 

ή να ζητήσει την αναγνώριση καταχρηστικής 

συμπεριφοράς του ενυπόθηκου δανειστή. 

 

37.  Ο περί Αναστολής της Υποχρέωσης 
Καταβολής Οφειλών (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Παύλου Μυλωνά, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.034-2020). 

 

Κατάθεση: 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν λόγω 

των έκτακτων, εξαιρετικών και απρόβλεπτων 

περιστάσεων που έχουν δημιουργηθεί με την 

πανδημία COVID-19 και ειδικότερα για την 

προσωρινή αναστολή της υποχρέωσης 

καταβολής οφειλών από πρόσωπα τα οποία 

έχουν περιέλθει σε αδυναμία καταβολής οφειλών.  

 

38.  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.113-2020). 

Κατάθεση: 3.7.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Στοιχημάτων Νόμου, ώστε να παρέχεται 

η δυνατότητα στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 

(ΕΑΣ), όπως σε περίπτωση «ανωτέρας βίας», 

προβαίνει στις δέουσες ενέργειες προς στήριξη 

των αδειούχων της και αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων και δυσκολιών ρευστότητας. 

Περαιτέρω, σκοπείται ο εκσυγχρονισμός της ΕΑΣ 

και η ενίσχυση της λειτουργικότητάς της, με την 

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση 

πιο ευέλικτων διαδικασιών. 

 

39.  O περί Σύστασης και Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Κατάθεση: 12.11.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ-

Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.161-2020). 

τροποποίηση του περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης 

Νόμου, ώστε δανειολήπτες οι οποίοι 

παραλαμβάνουν έγγραφη ειδοποίηση τύπου “I” 

δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως 

και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, με την 

οποία καλούνται να εξοφλήσουν το ενυπόθηκο 

χρέος, περιλαμβανομένων τόκων και εξόδων 

είσπραξης αυτού, να έχουν δικαίωμα υποβολής 

αίτησης στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για 

παραπομπή σε διαιτησία χρηματοοικονομικής 

διαφοράς που προκύπτει από την εν λόγω 

επίδοση. 

 
40.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.006-2021). 

Κατάθεση 14.1.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 

καταβολή οφειλόμενου ΦΠΑ που αφορά στην 

περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 

Νοεμβρίου 2020 σε έξι ισόποσες δόσεις με 

καταληκτική ημερομηνία τη 10η Ιουνίου 2021. 
 

41.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.012-2021). 

Κατάθεση 21.1.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

ανασταλεί η διαδικασία εκποίησης ενυπόθηκων 

ακινήτων μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, λόγω των 

οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που 

έχει επιφέρει η έξαρση της πανδημίας COVID-19. 

 

42.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, 

Κατάθεση 28.1.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 
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Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ- 

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.014-2021). 

αποκατασταθεί το δικαίωμα των ενυπόθηκων 

οφειλετών για πρόσβαση στην δικαιοσύνη σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) 

του  Άρθρου 44Γ και να δοθεί το δικαίωμα 

επίκλησης καταχρηστικών ρητρών στις 

συμβάσεις δανείων ή υποθηκών ως λόγου 

αναστολής διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, 

όπως αυτός κατοχυρώνεται από ευρωπαϊκές 

οδηγίες.  

 
43.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών Κωστή 

Ευσταθίου και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.021-2021). 

Κατάθεση 4.2.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε από τις 

διατάξεις που αφορούν στην πώληση 

ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο 

δανειστή να εξαιρούνται συμβάσεις υποθήκης 

που αφορούν σε- 

(α)  ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ευρίσκεται η 

κύρια κατοικία ή κατοικία που αποτελεί 

συνήθη διαμονή του ενυπόθηκου οφειλέτη 

ή συνοφειλέτη ή εγγυητή ή της οικογένειας 

αυτών, η εκτιμημένη αξία της οποίας δεν 

υπερβαίνει τις τρακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (€350.000),  

(β)  επαγγελματική στέγη ή ακίνητη ιδιοκτησία 

εντός της οποίας ασκείται η εργασία, το 

επιτήδευμα ή η οποία χρησιμοποιείται για 

οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό σκοπό 

του ενυπόθηκου οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή 

εγγυητή, αναλόγως της περίπτωσης, της 

οποίας η εκτιμημένη αξία δεν υπερβαίνει τις 

εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000),  

(γ)  ακίνητη ιδιοκτησία του ενυπόθηκου 

οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή που 

χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς 

και περιλαμβάνει την κηπουρική, την 
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καλλιέργεια οπωρών, τη γαλακτοκομία και 

την κτηνοτροφία, η εκτιμημένη αξία της 

οποίας δεν υπερβαίνει τις διακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (€200.000).    

 

44.  Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών 
Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Μουσιούττα 

και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ-

Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.027-2021). 

Κατάθεση 11.2.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την αναστολή των εκποιήσεων 

όλων των ενυπόθηκων ακινήτων που 

διενεργούνται βάσει των διατάξεων του μέρους 

VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεων 

Ακινήτων Νόμου, μέχρι τη λήξη των 

επικρατουσών συνέπεια της πανδημίας COVID-

19 έκρυθμων συνθηκών και των περιοριστικών 

μέτρων που λαμβάνονται βάσει διαταγμάτων του 

Υπουργού Υγείας.  

 

45.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.032-2021). 

Κατάθεση 11.2.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου 

οφειλέτη να προσφεύγει στο δικαστήριο και να 

καταχωρεί έφεση για παραμερισμό της 

ειδοποίησης σκοπούμενης πώλησης ακινήτου, 

αμφισβητώντας είτε το ποσό της οφειλής είτε τη 

νομιμότητα της σύμβασης. 

 

46.  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.053-2021). 

 

Κατάθεση 18.2.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να καθορίζει 

τη διαδικασία και τον τρόπο εφαρμογής και 

λειτουργίας της δυνατότητας εναλλακτικής 

καταβολής του καθορισμένου τέλους 

χαρτοσήμανσης περιλαμβανομένης και της 

ηλεκτρονικής χαρτοσήμανσης.  

47.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Κατάθεση 25.2.2021 
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Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Παύλου Μυλωνά, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Χρίστου 

Ορφανίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λάρνακας και Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.050-2021). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

διασφαλίζεται το δικαίωμα του ενυπόθηκου 

οφειλέτη να προσφεύγει σε αρμόδιο δικαστήριο 

και να υποβάλλει αίτηση έκδοσης ειδικού 

απαγορευτικού διατάγματος για αναστολή της 

σκοπούμενης πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου ή 

για παραμερισμό της ειδοποίησης πώλησης, 

αμφισβητώντας είτε την ύπαρξη οφειλής, είτε το 

ποσό της οφειλής, είτε τη νομιμότητα της 

σύμβασης είτε τη νομιμότητα της υποθήκης. 

 
48.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.073-2021). 

Κατάθεση 18.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε το μηνιαίο όφελος 

που προκύπτει για πρόσωπο, οποτεδήποτε 

εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη 

χρηματική διευκόλυνση περιλαμβανομένης και 

της χρηματικής ανάληψης, εξαιρουμένου 

υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές 

συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα 

ή των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι 

και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, να 

λογίζεται ότι ισούται με το εκάστοτε κυμαινόμενο 

επιτόκιο, αντί με εννέα τοις εκατό (9%), επί του 

υπολοίπου του δανείου ή οποιασδήποτε άλλης 

μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος 

κάθε μήνα, περιλαμβανομένης και της 

χρηματικής ανάληψης κατά τη διάρκεια του μήνα, 

όπως ισχύει με βάση τον υφιστάμενο νόμο. 

 

49.  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Κατάθεση 8.7.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, 

ώστε να διευκολυνθούν οι εργοδότες και 
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Λίνου Παπαγιάννη, Σωτήρη Ιωάννου, 

βουλευτές Εθνικού Λαϊκού Μετώπου και 

Ανδρέα Θεμιστοκλέους). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.097-2021). 

 

αυτοτελώς εργαζόμενοι να εξοφλήσουν τις 

καθυστερημένες οφειλές τους το αργότερο σε 

120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

 

50.  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.108-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση του 

περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε να γίνει διόρθωση 

τυπογραφικών και/ή λεκτικών λαθών στον βασικό 

νόμο και η διασφάλιση κεκτημένων δικαιωμάτων 

διοικούμενων, τα οποία καταργήθηκαν εκ 

παραδρομής.  

 
51.  Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 

του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.109-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου, ώστε να διευρυνθούν οι σκοποί του 

Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων προκειμένου να 

προβλέπουν σαφή προτίμηση στις επενδύσεις 

που αφορούν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

κοινωνικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 

πλαίσιο του ανακοινωθέντος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής COM (2011) 682. 

Περαιτέρω, σκοπείται η διεύρυνση της χρήσης 

των πόρων του Ταμείου για την ενίσχυση της 

κοινωνικής πολιτικής, του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και του Ταμείου Αλληλεγγύης. 
 

52.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής 

και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου, ώστε 

η προστασία που παρέχεται σε εγγυητή σε 

σχέση με σύμβαση εγγύησης που αυτός έχει 
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Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.110-2021). 

συνάψει για εξασφάλιση χρέους, το οποίο 

καλύπτεται από Προσωπικό Σχέδιο 

Αποπληρωμής που καταρτίζεται για σκοπούς 

αναδιάρθρωσης χρεών, να επεκταθεί και σε 

εγγυητές που έχουν συνάψει συμβάσεις 

εγγύησης μέχρι και έξι χρόνια μετά την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του βασικού 

νόμου. 

 
53.  Ο περί Θεσμοθέτησης Μισθολογικής 

Οροφής Μισθωτών και Συνταξιούχων του 
Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.111-2021). 

 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσμίας για τη θεσμοθέτηση μισθολογικής 

οροφής για οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται 

στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε 

αυτές να μην ξεπερνούν σε σύνολο τον μισθό τον 

οποίο λαμβάνει ένας υπουργός. 

 

54.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος 

του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.112-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η εξουσία που 

παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει 

διατάγματα για την εφαρμογή και τη ρύθμιση 

θεμάτων που σχετίζονται με την αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους ή τρίτης 

χώρας και οι οποίες αφορούν στη λήψη 

φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών για 

οποιοδήποτε πρόσωπο, να μεταφερθεί στο 

Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο για τον σκοπό 

αυτό θα εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι θα 

εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
55.  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, ώστε να 
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εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.113-2021). 

διευρυνθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 

προκειμένου να δύναται να παραχωρεί δάνεια 

και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις για 

συγκεκριμένους σκοπούς. 

 
56.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) 

Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.114-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

προστατευτεί το δικαίωμα των ιδιοκτητών που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

αποπληρωμής των συμβάσεων και των δανείων 

τους λόγω της οικονομικής κρίσης, στις 

περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία αυτών 

δεσμεύεται με σύμβαση υποθήκης ή στις 

περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία ενεγράφη 

σε κτηματικό μητρώο.  

57.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.115-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να 

υπόκεινται σε μηδενικό συντελεστή φόρου 

προστιθέμενης αξίας. 

 

58.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.116-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης 
Νόμου, ώστε να καταργηθεί η εξουσία του 

Υπουργού Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα 

για την αναθεώρηση του ύψους του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης για τα πούρα και πουράκια, 

καθώς και για τα αλκοολούχα ποτά με βάση τη 

διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.  

 Περαιτέρω σκοπείται η αύξηση του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης για τα πούρα και πουράκια 
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από €90 ανά χιλιόγραμμο σε €200. 

 
59.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.117-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επιβάλλεται 

διαφοροποιημένο ποσοστό φορολόγησης του 

εισοδήματος με στόχο την αύξηση των εσόδων 

του δημοσίου μέσω της φορολόγησης των 

«εχόντων και κατεχόντων». 

 
60.  Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών 

Στοιχημάτων και Λαχείων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.118-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων 

Νόμου, ώστε η ιπποδρομιακή αρχή στη 

Δημοκρατία να μην απαλλάσσεται από την 

καταβολή φόρου στοιχήματος στις περιπτώσεις 

που ιπποδρομιακό στοίχημα διενεργείται από 

αλλοδαπή ή που στο στοίχημα συμμετέχουν 

πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην Κύπρο. 

 
61.  Ο περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων 

στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης 

Ανάγκης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.119-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Επιβολής 

Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε 

Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου, ώστε να 

δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας τα ονόματα των μελών της 

Επιτροπής που την απαρτίζουν, καθώς και 

οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύστασή της. 

 
62.  Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας 

Νόμου, ώστε για τόκους που καταβάλλονται επί 

του ποσού αποζημίωσης, σε περίπτωση 

επίταξης ακίνητης ιδιοκτησίας, να μην τυγχάνουν 
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.120-2021). εφαρμογής οι διατάξεις του περί Έκτακτης 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

Νόμου. 

 

63.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.121-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε κάθε 

πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας το 

οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, να 

καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντί σε 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει 

σήμερα επί του ποσού των τόκων που 

λαμβάνονται ή πιστώνονται. 

64.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.122-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της 

χρηστής διοίκησης καθώς και ότι τα 

καταλληλότερα και με τη μεγαλύτερη πείρα άτομα 

θα καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις στη δημόσια 

υπηρεσία. 

 
65.  Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.123-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αναγκαστικής 

Απαλλοτριώσεως Νόμου, ώστε για τόκους που 

καταβάλλονται επί του ποσού αποζημίωσης, σε 

περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

ακίνητης ιδιοκτησίας, να μην τυγχάνουν 

εφαρμογής οι διατάξεις του περί Έκτακτης 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

Νόμου. 

 
66.  Ο περί Παροχής Ωφελημάτων σε 

Καθορισμένους Δικαιούχους του 
Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.124-2021). 

τροποποίηση του περί της Παροχής 

Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του 

Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου, ώστε να 

καταργηθούν οι διατάξεις που αφορούν στην 

παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για 

αποκλειστική χρήση, όπως και επιδόματος για 

την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της 

Βουλής των Αντιπροσώπων, οι οποίοι 

αποχώρησαν και/ή θα αποχωρήσουν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από το αξίωμα μετά την 1η 

Οκτωβρίου 2020.  

 

67.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.125-2021). 

 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

διασφαλιστούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα 

των ενυπόθηκων δανειοληπτών. 

 

68.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.126-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου Νόμου, ώστε- 

1. για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή και 

Υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου να ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που 

ισχύουν για σκοπούς διορισμού των 

συμβούλων, καθώς και απαγόρευση 

διορισμού προσώπων για τα οποία υπάρχει 

σύγκρουση συμφερόντων ως προς τα 

καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την ιδιότητα 

κατά την αμέσως προηγούμενη θέση την 

οποία κατείχαν, 

2. ο διορισμός στις εν λόγω θέσεις να είναι μόνο 

για μία θητεία πέντε ετών χωρίς δικαίωμα 
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ανανέωσης της θητείας αυτής και σε 

περίπτωση κένωσης οποιασδήποτε εκ των εν 

λόγω θέσεων, αυτές να πληρούνται μόνο για 

το εναπομείναν υπόλοιπο της θητείας του 

προκατόχου της κάθε θέσης, αντίστοιχα, 

3. ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου να κατατίθεται στη Βουλή και να 

παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

για ενημέρωση. 

 
69.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.177-2021). 

Κατάθεση 23.9.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 

διαγραφεί η πρόνοια για υποχρεωτική διενέργεια 

ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση 

υπαλλήλου που διορίζεται στη δημόσια 

υπηρεσία, η οποία προωθείται στο πλαίσιο 

εκσυγχρονισμού της συγκεκριμένης εξέτασης. 

 

70.  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.001-2022). 

Κατάθεση 13.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, 

ώστε να ρυθμιστεί εκ νέου το ζήτημα της θητείας 

του προέδρου και των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. 

 
 
 
 

71.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.016-2022). 

Κατάθεση 20.1.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 

ώστε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% 

να εφαρμόζεται στην περίπτωση παράδοσης ή 

ανέγερση κατοικίας, για τα πρώτα 140 τ.μ. με 

μέγιστο εμβαδό κατοικίας τα 200 τ.μ. 
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72.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.014-2022). 

 

Κατάθεση 3.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης  

Αξίας Νόμου, ώστε η υπεύθυνη δήλωση, την 

οποία υποβάλλει δικαιούχο πρόσωπο στην 

αρμόδια αρχή προκειμένου να καταβάλει 

μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση 

απόκτησης πρώτης κατοικίας, να δύναται να 

υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία 

που η κατοικία περιέρχεται στην κατοχή του, αντί 

σε χρόνο πριν να περιέλθει αυτή στην κατοχή 

του, όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία 
 

73.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης 
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.038-2022). 

Κατάθεση 31.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμου, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πλήρωσης 

κενών θέσεων προαγωγής τόσο στον δημόσιο 

όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

74.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.077-2022). 

Κατάθεση 5.5.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να 

επικαιροποιηθούν ορισμένες διατάξεις που 

αφορούν στη μετονομασία του Γραφείου 

Προγραμματισμού και της Υπηρεσίας Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού σε «Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Υπουργείου Οικονομικών» και 

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού», 

στην τροποποίηση του όρου υπουργείο, ώστε να 

περιλαμβάνει και υφυπουργείο και στη διαγραφή 
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ορισμένων κατηγοριών εναλλάξιμου 

προσωπικού που δεν υφίστανται.Περαιτέρω 

εκσυγχρονίζεται η νομοθετική διαδικασία 

καθορισμού των Τμημάτων και Υπηρεσιών που 

υπάγονται σε υπουργείο /υφυπουργείο με 

διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, αντί με 

έκδοση κανονισμών από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, όπως ισχύει σήμερα. 

 

75.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου  

εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.094-2022). 

Κατάθεση 12.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

ανασταλούν οι διαδικασίες εκποίησης 

ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Μαΐου 

2023. 
 

76.  Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου 
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των 
Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022). 

 

Κατάθεση 26.5.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

δημιουργίας νέου Επαγγελματικού Σχεδίου 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους 

υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

77.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022). 

Κατάθεση 26.5.2022 
Σκοπός τους νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των 

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να καταργηθεί το 

μέτρο που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ 

ποσού με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 για τα 

μέλη του υφιστάμενου Κυβερνητικού Σχεδίου 

Συντάξεων, που διέπεται από τον περί 
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Συντάξεων Νόμο, των περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

Νόμο και τον περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμο, καθώς και 

για τα μέλη των Σχεδίων στον Ευρύτερο Δημόσιο 

Τομέα που είναι όμοια με αυτό. Περαιτέρω 

προτείνεται όπως επανεταχθούν στο υφιστάμενο 

Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων, οι υπηρετούντες 

κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος Νόμου, νεοεισερχόμενοι δικαστές, με 

αναδρομική ισχύ από 1.10.2011. 

 

78.  Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης 
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

και Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.103-2022). 

Κατάθεση 26.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον 

Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η πλήρωση 

οποιασδήποτε κενής ή κενούμενης θέσης στον 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου των δώδεκα (12) μηνών 

που προηγείται είτε της διενέργειας βουλευτικών 

εκλογών είτε της διενέργειας των εκλογών για την 

ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
79.  Ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 

Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 
(Καταργητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.106-2022). 

 

Κατάθεση 16.6.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του 

περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, η οποία αποσκοπεί 

στην κάλυψη των μόνιμων αναγκών του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα με 

μόνιμο προσωπικό και τον περιορισμό της 

κάλυψης των αναγκών με μη μόνιμο προσωπικό. 
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80.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών, Ηλία Μυριάνθους εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 

Δημοκρατικών Δυνάμεων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.113-2022). 

 

Κατάθεση 23.6.2022 
 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

ισχύσει εκ νέου η στοχευμένη αναστολή της 

διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, λόγω των 

συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η 

πανδημία COVID-19, καθώς και ο πόλεμος στην 

Ουκρανία. 

81.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.124-2022). 

Κατάθεση 7.7.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 

ώστε να καταργηθεί η εξουσία του Εφοριακού 

Συμβουλίου να επιλαμβάνεται θέματα που 

αφορούν ΦΠΑ και η  αρμοδιότητα για όλα τα 

θέματα ΦΠΑ να ανατεθεί στον Έφορο 

Φορολογίας. 

 

82.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του 
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Σταύρου Παπαδούρη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών,  

Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, Αλέκου Τρυφωνίδη και Μαρίνου 

Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.126-2022). 

 

Κατάθεση 7.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 

Φύσεως Νόμου, ώστε οι αποφάσεις του 

Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου να καθίστανται 

δεσμευτικές για τα μέρη, σε κάθε περίπτωση που 

ο καταναλωτής αποδέχεται την δεσμευτικότητα 

της εκδοθείσας απόφασης του 

Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. 
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83.  Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή 

Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.135-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση 

Κατοικίας) Νόμου, ώστε υπήκοοι  του Ηνωμένου 

Βασιλείου οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και 

καθίστανται δικαιούχοι  της ειδικής χορηγίας να 

υπόκεινται στις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας 

οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση 

επιστροφής της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση 

που ο δικαιούχος παύσει να χρησιμοποιεί την 

κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής πριν 

από την πάροδο δέκα ετών, συνεπεία της εξόδου 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

84.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.136-2022). 

 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, 

ώστε: 

(α) να τερματισθεί η υποβολή αιτήσεων για 

παροχή της ειδικής χορηγίας για αγορά ή 

ανέγερση κατοικίας, 

(β) να ρυθμιστούν ζητήματα που αφορούν στην 

επανεξέταση και υποβολή ελλιπών στοιχείων 

όσον αφορά  αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί 

και βρίσκονται υπό εξέταση πριν από  την έναρξη 

ισχύος του προτεινόμενου Νόμου και 

(γ) να τεθούν μεταβατικές διατάξεις προκειμένου 

οι διατάξεις του περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή 

Ανέγερση Κατοικίας) Νόμου που αφορούν στην 

επιστροφή ή στον συμψηφισμό της ειδικής 

χορηγίας να ισχύουν, σε περίπτωση τερματισμού 

της διαμονής πριν από τη συμπλήρωση των 

δέκα ετών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

 
85.  Ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

συμπληρωματικών πιστώσεων από το Ταμείο 



 
 

31 
 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 

2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.146-2022). 

της Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού Ανάπτυξης 

ποσού ύψους €2.200 για τη χρήση του έτους που 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

86.  Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών 

Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.149-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του 

περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών 

μεταξύ Κρατών Μελών Νόμου, ώστε να 

εφαρμοστεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις 

επιχειρήσεις και του Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2020/1197 της Επιτροπής για τη θέσπιση 

τεχνικών προδιαγραφών και ρυθμίσεων 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 2019/2152. 

 
87.  Ο περί της Θέσπισης Πλαισίου για 

Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.157-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός 

(ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 για τη 

θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην Ένωση. 

 

88.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Σταύρου 

Παπαδούρη, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.149-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε ο μειωμένος 

συντελεστής ΦΠΑ ύψους 5% να εφαρμόζεται για 

τα πρώτα 180 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού, σε  

περίπτωση παράδοσης ή ανέγερσης κατοικίας 

της οποίας το συνολικό δομήσιμο εμβαδόν δεν 

υπερβαίνει τα 220 τ.μ., νοουμένου ότι η αξία της 

κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €300.000 για την 

ανέγερση κατοικίας και τις €450.000 για την 

αγορά κατοικίας. 
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89.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη 
Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία 

Κουλία και Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτές του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.155-2022). 

Κατάθεση 29.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 

για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και 

Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου, ώστε η θέση Ανώτερου 

Πρωτοκολλητή της Δικαστικής Υπηρεσίας να 

εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν στη 

διατμηματική προαγωγή. 

 
 

90.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Ζαχαρία 

Κουλία και Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτές του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.156-2022). 

Κατάθεση 29.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσία 

Νόμου, ώστε η θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή 

της Δικαστικής Υπηρεσίας να εξαιρείται από τις 

διατάξεις που αφορούν στη διατμηματική 

προαγωγή. 
 

91.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.166-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση του 

κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2023. 

 

92.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε να υπόκειται η αγορά  



 
 

33 
 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.159-2022). 

ειδικού προστατευτικού εξοπλισμού στον 

μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ύψους πέντε τοις 

εκατό (5%) για τη χρήση μοτοσικλέτας.  

 

93.  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.176-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 

Σκοπός νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 
περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
Νόμου, ώστε να παρασχεθεί στον Οργανισμό 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης η δυνατότητα να 
αγοράζει χαρτοφυλάκιο δανείων και να προχωρεί 
σε πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου 
αποτελούμενου από μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
σε νομικά πρόσωπα που δύναται να αγοράζουν 
πιστωτικές διευκολύνσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου.  

 
94.  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 

Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.177-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί ο «Κανονισμός (ΕΕ) 

2022/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 σχετικά με ένα 

πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που 

βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου 

καθολικού και την τροποποίηση των κανονισμών 

(ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και 

της οδηγίας 2014/65/ΕΕ». 

 

95.  Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί 
Προϋπολογισμού του Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 
2022 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.188-2022). 

 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση   

του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Νόμου ώστε:  

(α) να διορθωθεί η ονομασία των δύο 

διευθυντικών θέσεων του ΔΣΜΚ, ώστε να 

συνάδουν ακριβώς με την ονομασία που δίδεται 

σε αυτές στο άρθρο 59 του Περί Ρύθμισης της 
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Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου και των σχετικών 

υπό έγκριση Σχεδίων Υπηρεσίας και  

(β) να διορθωθούν  επεξηγήσεις για κάποιες 

θέσεις του προσωπικού, προς υλοποίηση των 

προνοιών του άρθρου 60(3) (ε) του περί 

Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου για 

διασφάλιση και κατοχύρωση των κεκτημένων 

δικαιωμάτων που απολαμβάνει έκαστος 

υπάλληλος της ΑΗΚ που θα μεταφερθεί στον 

ΔΣΜΚ. 

 
96.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 

Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2023 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.190-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Δημόσιας 

Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, ποσού 

ύψους €1.525.000 για τη χρήση του έτους που 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

97.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών του 2023 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.191-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ποσού ύψους 

€8.800.000  

για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η   

Δεκεμβρίου 2023. 

98.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.192-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Δημοσιονομικού 

Συμβουλίου ποσού ύψους €422.728  για τη 

χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2023. 
 

99.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.193-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους 

€1.154.280 για τη χρήση του έτους που λήγει την 
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31η Δεκεμβρίου 2023. 

 
100.  Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2023 

Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.198-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας  Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει 

τα €4,226,102 για τη χρήση του έτους που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

101.  Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση  νόμου των κ. Γιώργου Λουκαϊδη, 

Άριστου Δαμιανού και Μαρίνας Νικολάου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.171-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεµάτων Νόμου, ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες 

να μην λαμβάνουν υπόψη το ιατρικό ιστορικό 

καρκίνου, εάν έχουν περάσει δέκα χρόνια από τη 

διάγνωση και εφόσον επήλθε πλήρης θεραπεία.  

 

102.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ.  Χάρη Γεωργιάδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.174-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε μαζί με 

την ειδοποίηση που αποστέλλεται από 

ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας 

ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, 

να αποστέλλεται και τυποποιημένη 

πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και 

παρόχους εξασφάλισης. 
103.  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.199-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών 

Νόμου, ώστε να γίνει εκ νέου/ορθότερη 

εναρμόνιση με αριθμό πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να 

καθοριστεί ως αρμόδιος φορέας για την 
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εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 

διαφορών οποιοσδήποτε φορέας που είναι 

αναγνωρισμένος ως φορέας Εναλλακτικής 

Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), σύμφωνα με τον 

περί Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 

Νόμο, και όχι αποκλειστικά ο Ενιαίος Φορέας 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης, όπως ισχύει 

σήμερα. 
 

104.  Ο περί Ασφαλιστικών και 
Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.200-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 

Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, 

ώστε να γίνει εκ νέου εναρμόνιση με το δεύτερο 

εδάφιο της παραγράφου 1 του Άρθρου 183 και 

με το Άρθρο 203 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο  «Οδηγία 2009/138/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την 

ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 

ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)», 

ως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2019/2177 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019, καθώς 

και με το Άρθρο 15 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο  «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή 

ασφαλιστικών προϊόντων», ως τροποποιήθηκε  

από τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 

2019/1935 της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2019. 

 

105.  Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.201-2022). 

 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, για 

σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με το Άρθρο 
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13 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο  

«Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου, της 

16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, 

άσκηση και προληπτική εποπτεία της 

δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού 

χρήματος, την    τροποποίηση    των    

οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την 

κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ» όπως 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 

2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 

2015. 
 

106.  Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής 
Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.202-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης 

Νόμου για την ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 

24 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 

Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις 

καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 
 
 

107.  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για 
Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.203-2022). 

 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι  η τροποποίηση 

του  περί Συμβάσεων Πίστωσης για 

Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 

προορίζονται για Κατοικία Νόμου για την εκ νέου 

εναρμόνιση με τα Άρθρα 15(1)(στ)  και 39(1) και 

την εναρμόνιση με το Άρθρο 39(2) της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο   «Οδηγία 

2014/17/ΕΕ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 
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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» όπως τροποποιήθηκε από τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016. 

 
108.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.206-2022). 

 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Νόμου, για: 

(α) την ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1(2) 

της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη 

των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων 

στην πτωχευτική ιεραρχία», 

(β) την ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 

10(2)(γ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 

Απριλίου  2001, για την εξυγίανση και την 

εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων,» όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη 

θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την 

εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 

2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 
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2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 

2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», 

(γ) την αποτελεσματική εφαρμογή του Άρθρου 

72β(2) (στ) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τίτλο:  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα 

και επιχειρήσεις επενδύσεων και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 648/2012» και  

(δ) την αποτελεσματική εφαρμογή του βασικού 

νόμου. 

109.  Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών 
Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.207-2022). 

 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών 

Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμου, 

για την ορθότερη εναρμόνιση με το Άρθρο 1(2) 

της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 

«Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου  2017 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη 

των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων 

στην πτωχευτική ιεραρχία». 

 

110.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.209-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου,  για 

σκοπούς εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με 

τις διατάξεις του εδαφίου 2 του Άρθρου 2 της 

Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21ης 

Ιουνίου 2011 για τη διάρθρωση και τους 
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συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα 

καπνά.  

111.  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής 
Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.210-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Παιγνίων 

και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ποσού ύψους 

€3.128.316 για τη χρήση του έτους που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 
112.  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για 

Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.178-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Πίστωσης για 

Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 

προορίζονται για Κατοικία Νόμου, με την 

προσθήκη νέου άρθρου με το οποίο να 

απαγορεύεται σε αδειοδοτημένο πιστωτικό 

ίδρυμα (ΑΠΙ), εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και 

διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων να 

απαιτεί πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον 

δανειολήπτη , όταν το ποσό του δανείου 

υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου. 

 
113.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(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. 23.02.063.179-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εργασιών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση 

έκτακτων και ιδιαζουσών περιστάσεων, 

πιστωτική διευκόλυνση αναφορικά με την οποία 

παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή της 

συμφωνηθείσας δόσης να μη θεωρείται ως μη 

εξυπηρετούμενη, ενόσω οι εν λόγω περιστάσεις 

επικρατούν. 

 

114.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστο Χρίστου, Λίνο 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε οι παρεχόμενες από 
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Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους 

του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.180-2022). 

κτηνιάτρους υπηρεσίες να υπόκεινται σε 

μειωμένο φορολογικό συντελεστή ποσοστού 

ύψους πέντε τοις εκατό (5%). 
 
 

115.  Ο περί Διαχείρισης των Οφειλών 
Ορισμένων Δανειοληπτών Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, 

Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ 

μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.181-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία ρυθμίζεται η 

απομείωση των δανείων σε ποσοστό δεκαπέντε 

τοις εκατό (15%) προσώπων που 

αποπληρώνουν τις οφειλές τους προς 

αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα από την 

ημερομηνία σύναψης της δανειακής τους 

σύμβασης μέχρι σήμερα. 
 

116.  Ο περί Προϋπολογισμού του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.216-2022). 

 

Κατάθεση 3.11.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση  

πληρωμής από το Ταμείο του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ποσού 

ύψους €6.413.737 για τη χρήση του έτους 

που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 
 

117.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 
2023 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.220-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση  

πληρωμής από το Ταμείο Λειτουργίας του 

Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

ποσού ύψους €13.305.000 για τη χρήση του 

έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

118.  Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής παρά τω Προέδρω και 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και 
Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακής Πολιτικής παρά τω Προέδρω και 

Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η 
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(Αρ. Φακ. 23.01.063.221-2022). συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022, 

σύμφωνα με την οποία, οι ετήσιες εκθέσεις των 

υπουργείων /υφυπουργείων, κατατίθενται σε 

ηλεκτρονική μορφή μόνο στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων για ενημέρωσή της. Επίσης, 

προβλέπει ότι η ετήσια έκθεση του υφυπουργείου 

έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  

πρέπει να ετοιμάζεται το αργότερο μέχρι το τέλος 

Μαρτίου του χρόνου που ακολουθεί την περίοδο 

που καλύπτει η ετήσια έκθεση. 

 
119.  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.222-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

Νόμου ως προς τη σύνθεση και λειτουργία του 

διοικητικού οργάνου του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε αφενός, η 

λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές 

Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και 

αφετέρου να διευκολυνθεί η διαδικασία 

πλήρωσης θέσεων για διορισμό μελών στο 

διοικητικό όργανο του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

 

120.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.224-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου 

Ταμείου ποσού ύψους €345.078.648 για τη 

χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 

2022. 

 
121.  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2023 Νόμος 
του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.225-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ποσού ύψους 

€13.846.359  για τη χρήση του έτους που λήγει 
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την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

122.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Ψηφιακής Ασφάλειας του 2023 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.226-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ψηφιακής 

Ασφάλειας, ποσού ύψους €14.230.756 για τη 

χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

2023. 

 

123.  Ο περί Κτηματολογικού και 
Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Αλέκου 

Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.187-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) 

Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην 

παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023.  

 

124.  Ο περί Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων 

Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην 

παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 
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Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Αλέκου 

Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.188-2022). 

125.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Αλέκου 

Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.189-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς 

των υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην 

παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

126.  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, 

ώστε να παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων 

ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση 

φορολογικών ελαφρύνσεων στο πλαίσιο 

αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 
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Δημοκρατικών Δυνάμεων).  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.190-2022). 
127.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 

Δημοκρατικών Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.191-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε να παραταθεί η ισχύς των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην 

παραχώρηση φορολογικών κινήτρων στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείου μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2023. 

128.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2022. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία 

Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Αλέκου 

Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών 

Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.192-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για 

την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να 

παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων 

που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών 

ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης 

δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. 
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129.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

Ονούφριου Κουλλά και Σάβιας Ορφανίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου και Χρύση Παντελίδη εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Ηλία Μυριάνθους 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της 

Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 

Δημοκρατικών Δυνάμεων). 
(Αρ. Φακ. 23.02.063.193-2022). 

Κατάθεση 3.11.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να 

παραταθεί η ισχύς των υφιστάμενων ρυθμίσεων 

που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών 

ελαφρύνσεων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης 

δανείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.  

 

130.  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού 
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.229-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Κυπριακού 

Οργανισμού Αναπτύξεως Γης ποσού ύψους  

€15.558.015 για  τη χρήση του έτους που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

131.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού 
Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία 
του 2023 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.232-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Κέντρου 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με 

Αναπηρία ποσού ύψους  €138.900 για  τη χρήση 

του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

 

132.  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για 
Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.233-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές 

σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για 

Κατοικία Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση 

με το Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις 
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συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για 

ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. 

 

133.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου του 2023 Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.234-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου ποσού ύψους €28.285.075 για τη 

χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 

2023. 

 

134.  Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα 
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος  
(Αρ. 1) του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.235-2022). 

 

 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης ποσού ύψους 

€26.923 για τη χρήση του έτους που λήγει την 

31η Δεκεμβρίου 2022 για πρόσθετες πιστώσεις 

που αφορούν την παραχώρηση αυξήσεων στους 

μισθούς του συμβασιούχου προσωπικού που 

στελεχώνει τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 

Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης. 

 
135.  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2023 
Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.236-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής  κονδυλίων από το ταμείο  της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ποσού ύψους 

€575.722.580  για τη χρήση του έτους που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

136.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.237-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε ο 

όρος «αρμόδια αρχή», για σκοπούς διερεύνησης 

των πειθαρχικών παραπτωμάτων μελών 

εναλλάξιμου προσωπικού ή υπαλλήλων που 

υπηρετούν με απόσπαση,   να σημαίνει το 

υπουργείο, υφυπουργείο ή ανεξάρτητο γραφείο ή 
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υπηρεσία όπου ο υπάλληλος υπηρετεί, και να 

παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να 

μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες της σε 

οποιονδήποτε λειτουργό ανωτέρου από τον 

ενδιαφερόμενο υπάλληλο βαθμού. 

137.  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου 
Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας 
του 2023 Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.238-2022). 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση 

πληρωμής από το Ταμείο Θήρας και 

Διαχείρισης Άγριας Πανίδας ποσού ύψους 

€12.765.536  για τη χρήση του έτους που λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2023. 

 

 
 
ΣΧΚ/ΣΒ/ΣΛ   10.11.2022 
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