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Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.47(Ι)/2020        •  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διαδικασία επιλογής και κατανομής των στρατευσίμων σε Κλάδους, Όπλα και 
Σώματα και η τοποθέτησή τους σε μονάδες και υπηρεσίες της Δύναμης πριν από 
την κατάταξή τους, για λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
πανδημίας του COVID-19, όπως και η διενέργεια των αναγκαίων υγειονομικών 
εξετάσεων των στρατευσίμων πριν από την κατάταξή τους, η αντιμετώπιση της 
έλλειψης στρατιωτικών ιατρών που μετέχουν στην Επιτροπή Κατάταξης και η 
παροχή επιπρόσθετων κινήτρων στους αθλητές εθνοφρουρούς, με στόχο την 
προετοιμασία για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και διοργανώσεις, στο πλαίσιο 
των προσπαθειών που καταβάλλονται για αντιμετώπιση του φαινομένου της 
φυγοστρατίας.)

ΚΔΠ 55/2020      •  Οι περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της    
                                    Δημοκρατίας (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.

(Κατάργηση των περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού 
της Δημοκρατίας Κανονισμών, καθότι ο θεσμός των εθελοντών-εθελοντριών 
έπαυσε να υφίσταται.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 360/2019    •   Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Επικαιροποίηση των τεχνικών πρωτοκόλλων δοκιμών και των κατευθυντήριων 
γραμμών δοκιμών βάσει των οποίων διενεργούνται οι δοκιμές διακριτικότητας-
ομοιομορφίας-σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών των γεωργικών 
ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ώστε αυτά να εναρμονιστούν μερικώς 
με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2019/114 
της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση των Οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της 
Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών 
και κηπευτικών ειδών».)

ΚΔΠ 361/2019    •   Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών     
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                                      Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Επικαιροποίηση των τεχνικών πρωτοκόλλων δοκιμών και των κατευθυντήριων 
γραμμών δοκιμών βάσει των οποίων διενεργούνται οι δοκιμές διακριτικότητας-
ομοιομορφίας-σταθερότητας, για σκοπούς εγγραφής ποικιλιών των γεωργικών 
ειδών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, ώστε αυτά να εναρμονιστούν μερικώς 
με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία 2019/114 
της Επιτροπής της 24ης Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση των Οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του 
άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της 
Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών 
και κηπευτικών ειδών».)

ΚΔΠ 362/2019      • Οι περί Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) 
 Κανονισμοί του 2019.

(Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/782 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου όσον 
αφορά την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου», ώστε να εισαχθούν 
στο εθνικό δίκαιο οι εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου που θεσπίστηκαν με 
την εν λόγω Οδηγία, προκειμένου να αξιολογείται με μετρήσιμα κριτήρια 
η πρόοδος που επιτυγχάνεται σε ενωσιακό επίπεδο ως προς τη μείωση των 
κινδύνων και των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από 
τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, με απώτερο στόχο οι υπό αναφορά δείκτες 
να αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε σχέση με τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων σε 
εθνικό επίπεδο.)

Ν.170(I)/2019       • Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αποτελεσματικότερη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας, μείωση της 
αλιευτικής πίεσης στα αλιευτικά αποθέματα, απλούστευση της διαδικασίας 
αδειοδότησης των επαγγελματικών αδειών παράκτιας αλιείας μικρών σκαφών 
και βελτίωση των μηχανισμών ελέγχου που διεξάγει το Τμήμα Αλιείας.)

ΚΔΠ 416/2019      • Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κανονισμών και εναρμόνισή τους με το 
κανονιστικό πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για αποτροπή και πάταξη της παράνομης και λαθραίας αλιείας, ιδιαίτερα σε 
σχέση με την παράνομη αλιεία με τη χρήση ψαροντούφεκου σε συνδυασμό με 
φωτεινές πηγές.)
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Ν.7(I)/2020        • Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων   
 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕE) με τίτλο «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 
2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων».)

Ν.8(I)/2020          • Ο περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων  
 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

(Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων απόφοιτων κτηνιάτρων 
των οποίων οι τίτλοι χορηγήθηκαν από φορείς κτηνιατρικής του Ηνωμένου 
Βασιλείου, σύμφωνα με τη διαδικασία αναγνώρισης που εφαρμόζεται 
αναφορικά με τίτλους που εκδίδονται από χώρες εκτός ΕΕ.
Σημειώνεται ότι ο υπό αναφορά νόμος όπως έχει ψηφιστεί προβλέπει ότι 
θα τεθεί σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία με αυτή.)

Ν.15(I)/2020       • Ο περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων προς όφελος των αγροτών και βελτίωση των μηχανισμών 
ελέγχου που διεξάγει το Τμήμα Γεωργίας μέσω διασαφήνισης και διαφοροποίησης 
των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται δυνάμει του νόμου για 
εγγραφή στο εν λόγω μητρώο.)

ΚΔΠ 81/2020      • Οι περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

(Προσαρμογή των προνοιών των υφιστάμενων κανονισμών στις διατάξεις του 
περί Δημιουργίας Μητρώου Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου, 
όπως αυτός έχει πρόσφατα τροποποιηθεί και διασαφήνιση ότι οι αιτήσεις για 
εγγραφή στο σχετικό μητρώο υποβάλλονται στο Τμήμα Γεωργίας σε μια ή 
περισσότερες προκηρύξεις εντός έκαστου έτους.)

ΚΔΠ 310/2020    • Οι περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Χρήση Υδατικών Έργων για   
 Ναυταθλητισμό με Πλωτά Μέσα) Κανονισμοί του 2020.

(Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της χρήσης φραγμάτων για ναυταθλητισμό 
με πλωτά μέσα και ειδικότερα καθορισμός των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
θα χορηγούνται άδειες για τον σκοπό αυτό, καθώς και των όρων χρήσης 
των φραγμάτων, ώστε μεταξύ άλλων να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος, η ποιότητα των υδάτων και η ασφάλεια των προσώπων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.)
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Ν.109(I)/2020     • Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών
 Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.

[Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας 
των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος, καθώς 
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ:
1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2008 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τις προδιαγραφές εμπορίας 
των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος».

2.  «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση 
των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».]

Ν.110(I)/2020     • Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος Πουλερικών Νόμος του 2020.
[Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας 
του κρέατος πουλερικών, καθώς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 
ακόλουθων πράξεων της ΕΕ:
1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2008

για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας 
για το κρέας πουλερικών».

2. «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση 
των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

3. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 
2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 363/2019    • Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
 του 2019.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2018/725 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση, με σκοπό 
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την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις του σημείου 13 του 
Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών 
όσον αφορά το χρώμιο VI». Ειδικότερα, προτείνεται μείωση των ορίων 
μετανάστευσης του χρωμίου VI, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση υψηλών 
επιπέδων προστασίας των παιδιών.]

Ν.163(Ι)/2019     • Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 
11(γ), 20, 23(β), 26(β), 28(δ) και 36(ε) του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 3) Νόμου του 2018 από τις 18 Δεκεμβρίου 2019 στις 18 Απριλίου 2020 που 
αφορούν στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών και 
Επίσημο Παραλήπτη σε εταιρείες, όταν παραλείπουν να υποβάλουν έγκαιρα 
έντυπα και έγγραφα, όπως είναι η ετήσια έκθεση εταιρείας, τα έγγραφα για τα 
εγγεγραμμένα γραφεία εταιρειών, έγγραφα για παραχώρηση μετοχών κ.λπ.]

Ν.73(ΙΙ)/2019      • Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
  Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2020 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
για το έτος 2020, που προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €50.418.019 και 
συνολικά έσοδα ύψους €20.387.514.)

ΚΔΠ 417/2019    • Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 
 Ενέργειας (Καθορισμός Ύψους Τέλους Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2019.

(Καθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού του ύψους του τέλους κατανάλωσης 
επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που επιβάλλεται στους 
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.)

Ν.1(Ι)/2020         • Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού Αποκλεισμού
 Νόμος του 2020.

[Εναρμόνιση με τα άρθρα 7 και 8 της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Φεβρουαρίου 2018 για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 
αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 
ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός 
της εσωτερικής αγοράς για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ».]

Ν.9(Ι)/2020         • Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και
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 Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση του πλαισίου αδειοδότησης και καθορισμός των προδιαγραφών για την 
κατηγοριοποίηση και την εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων σε 
μητρώο που τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.)

Ν.38(Ι)/2020       • Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος των διατάξεων των άρθρων 
11(γ), 20, 23(β), 26(β), 28(δ) και 36(ε) του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) 
(Αρ. 3) Νόμου του 2018 από τις 18 Απριλίου 2020 στις 18 Απριλίου 2021 που 
αφορούν στην επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης από τον Έφορο Εταιρειών σε 
εταιρείες, όταν παραλείπουν να υποβάλουν έγκαιρα έντυπα και έγγραφα, όπως 
είναι η ετήσια έκθεση εταιρείας, τα έγγραφα για τα εγγεγραμμένα γραφεία 
εταιρειών, για παραχώρηση μετοχών κ.λπ.]

Ν.55(Ι)/2020       • Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα
 Μέταλλα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθορισμός της 
διαδικασίας υποβολής του προϋπολογισμού του οργανισμού στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, καθώς και της διαδικασίας εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων.)

Ν.56(Ι)/2020       • Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων
  (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Εφαρμογή του δικαιώματος παρακολούθησης του δημιουργού πρωτότυπου 
έργου τέχνης σε όλες τις μεταπωλήσεις του, ανεξαρτήτως της τιμής πώλησης 
του έργου αυτού.)

Ν.57(Ι)/2020       • Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος
  του 2020.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1. Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1581 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 

2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού των υποχρεώσεων διατήρησης 
αποθεμάτων και

2. Άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της 
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και του Συμβουλίου, των Οδηγιών 
94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/
ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου, των Οδηγιών 2009/119/
ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του 
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Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου.
Επιπρόσθετα, διαφοροποίηση των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας 
που αφορούν στη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) για σκοπούς 
αποδοτικότερης εφαρμογής της νομοθεσίας.]

ΚΔΠ 245/2020    • Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του
  ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

(Οι συνδρομές των μελών να είναι πληρωτέες επί των ποσοτήτων των 
πετρελαιοειδών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνονται από 
άλλα κράτη μέλη ή παράγονται αντί επί των ποσοτήτων πετρελαιοειδών 
που καταναλώθηκαν ή πωλήθηκαν, όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη 
νομοθεσία.)

Ν.63(Ι)/2020       • Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εκσυγχρονισμός των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και εναρμόνιση 
των διατάξεών της με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών περί εμπορικών σημάτων, καθώς και για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2017 για το σήμα της ΕΕ.]

ΚΔΠ 259/2020    • Οι περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμοί του 2020.
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Εμπορικών Σημάτων Κανονισμών 
με νέους κανονισμούς, ώστε να θεσπιστούν πιο απλές και αποτελεσματικές 
διαδικασίες και λιγότερο χρονοβόρες ενώπιον του Τμήματος Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.)

Ν.68(Ι)/2020       • Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμος του
  2020.

(Θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του 
Τμήματος Αφερεγγυότητας, το οποίο συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου και στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Επίσημου 
Παραλήπτη του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και του Επίσημου Παραλήπτη και 
της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.)

ΚΔΠ 367/2020    • Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 
 Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού)   
 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.

(Διόρθωση στρέβλωσης που αφορά τις κατηγορίες των θέσεων προσωπικού 
του οργανισμού.)
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Ν.103(Ι)/2020    • Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος
 του 2020.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με:
1. την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/692 του  Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου»,

2. τις διατάξεις του άρθρου 70 της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ)
2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» 
και

3. τις διατάξεις του άρθρου 51 της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός 
ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 2018 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 
και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, των Οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 
2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των Οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 
2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».]

Ν.107(Ι)/2020    • Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος
  του 2020.

(Αναθεώρηση της σύνθεσης της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διαχείριση 
της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την 
ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.14(ΙΙΙ)/2019    • Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων από
 Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των 
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, ώστε να δοθεί εξουσία στον 
Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να υιοθετεί και/ή εγκρίνει τις 
τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Σύμβασης που εκδίδονται από τον 
θεματοφύλακα.)
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Ν.15(ΙΙΙ)/2019    • Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης
   της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) (Τροποποιητικός)   
 Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση των περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες Διατάξεις) Νόμων 
του 2001 και 2005, με την αντικατάσταση του άρθρου 9 αυτών, ούτως ώστε 
οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας να 
συνάδουν με τις αρμοδιότητες και εξουσίες της που προβλέπονται στο άρθρο 
55 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2018.]

Ν.16(ΙΙΙ)/2019     • Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας στον Νομικό Τομέα μεταξύ της
 Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους 
 του Κατάρ (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.

[Κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του 
συντάγματος, της Συμφωνίας Συνεργασίας στον Νομικό Τομέα μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους 
του Κατάρ, που υπεγράφη στις 27 Ιανουαρίου 2014 με την υπ’ αριθμόν 76.385 
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014.]

Ν.17(ΙΙΙ)/2019    • Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη 
 Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός)
  Νόμος του 2019.

(Κύρωση των τροποποιήσεων των Παραρτημάτων II και III του Πρωτοκόλλου 
της Σύμβασης της Βαρκελώνης σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες 
Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο, που αποφασίστηκαν 
με την Απόφαση IG. 21/6 της 18ης Συνάντησης των Συμβαλλόμενων Μερών 
της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση 
και των Συναφών Πρωτοκόλλων της, που πραγματοποιήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη από τις 3 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου του 2013. Τροποποίηση 
επίσης του βασικού νόμου, ώστε να προνοεί την ποινική ευθύνη εμπλεκόμενων 
νομικών προσώπων και τη δυνατότητα όπως οι κανονισμοί που εκδίδονται με 
βάση τον νόμο προβλέπουν την έκδοση διαταγμάτων αναφορικά με τεχνικά 
θέματα και τον καθορισμό του ύψους των επιβλητέων τελών.)

Ν.18(ΙΙΙ)/2019    • Ο περί της Αναθεωρημένης Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της
   Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.

(Κύρωση της Αναθεωρημένης Διεθνούς Συμφωνίας περί Ιδρύσεως της 
Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, η οποία εγκρίθηκε από τον 
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Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών κατά την 38η ετήσια 
σύνοδο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο στις 19 έως 24 Μαΐου 
2014, η υιοθέτηση της οποίας εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αρ. 82.078, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017.)

Ν.2(ΙΙΙ)/2020     •   Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας 
για συνεργασία στην καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Διεθνικού 
Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, 
Ψυχοτρόπων Ουσιών και των Προδρόμων τους, της Παράνομης 
Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 
2020.
[Κύρωση της Συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, 
μεταξύ της Kυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Kυβέρνησης του 
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση 
της Τρομοκρατίας, του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης 
Διακίνησης Ναρκωτικών Ουσιών και των Προδρόμων τους, της Παράνομης 
Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων, που υπογράφηκε τη 14η 

Απριλίου 2019 στο Αμμάν.]

Ν.3(ΙΙΙ)/2020     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Γεωργίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων 
Πληροφοριών, η οποία υπογράφηκε στις 17 Απριλίου 2019.]

Ν.6(ΙΙΙ)/2020     •  Ο περί του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία
του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981 (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, του Τροποποιητικού 
Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από 
την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
του 1981.]

Ν.4(ΙΙΙ)/2020     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της 
Φροντίδας Υγείας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
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Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας.]

Ν.5(ΙΙΙ)/2020     •   Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής 
Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού 
Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2020.
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Διακυβερνητικής 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα 
αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις 
Ευρωπαϊκές Αγορές.]

Ν.7(ΙΙΙ)/2020    •     Ο περί της Συμφωνίας για τη Φιλοξενία των Επιχειρησιακών Γραφείων της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στην Κυπριακή 
Δημοκρατία (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
[Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για 
τη φιλοξενία των επιχειρησιακών γραφείων της EASO στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.132(Ι)/2019     •   Ο περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 
στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων 
Νόμου, ώστε οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι καλύπτονται από 
το πεδίο εφαρμογής του νόμου από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της ΕΕ 
όσον αφορά τα ζητήματα που καλύπτει ο βασικός νόμος.)

Ν.135(Ι)/2019     •   Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών
      Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι 
του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ήταν δικαιούχοι και λήπτες ελάχιστου 
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εγγυημένου εισοδήματος θα διατηρήσουν το δικαίωμα αυτό και μετά την 
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.)

Ν.164(Ι)/2019      •   Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών  
Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να παραταθεί η προθεσμία υποβολής 
αίτησης για εξασφάλιση επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου, το οποίο παρέχεται 
με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα.)

Ν.167(I)/2019     •  Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Εργοστασίων Νόμου και κατάργηση διατάξεων 
αυτού που είτε μεταφέρθηκαν σε άλλη νομοθεσία είτε έχουν μεταφερθεί σε 
κανονισμούς.)

ΚΔΠ 390/2019    •    Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Λογαριασμοί του Ταμείου) 
Κανονισμών, ώστε ο λογαριασμός των βασικών συντάξεων, ο λογαριασμός 
συμπληρωματικών συντάξεων και ο λογαριασμός λοιπών παροχών να 
πιστώνονται με ποσά που αναλογούν στα αυξημένα ποσοστά των ασφαλιστέων 
αποδοχών των μισθωτών, των αυτοτελώς εργαζομένων και των προαιρετικά 
ασφαλισμένων επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές.]

ΚΔΠ 418/2019     •    Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βεβαίωση  Εγγραφής Υποστατικών, 
Εγκαταστάσεων, Επιχειρήσεων και Χώρων Εργασίας) Κανονισμοί του 
2019.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που 
αφορούν την εγγραφή υποστατικών.)

Ν.10(I)/2020     •  Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος του 2020.
[Θέσπιση νομοθεσίας για μεταφορά στην κυπριακή έννομη τάξη της πράξης
της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την 
εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών».]

Ν.23(Ι)/2020     •  Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα 
περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε σε κάθε περίπτωση απόφασης 
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για τερματισμό της καταβολής ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ο 
προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας να έχει 
υποχρέωση για ενημέρωση του δικαιούχου αναφορικά με τους λόγους για 
τους οποίους η καταβολή ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος πρόκειται να 
τερματιστεί.]

Ν.49(Ι)/2020          •   Ο περί των  Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της 
Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση νομοθεσιών οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ανάγκης 
λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας 
COVID-19, η οποία πλήττει και τη Δημοκρατία.)

Ν.50(Ι)/2020     •   Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών 
Νόμου, ώστε να παραταθεί η χρονική περίοδος κατά την οποία δε δύναται να 
εγερθεί πολιτική αγωγή για οφειλές εναντίον προσώπου που είναι δικαιούχο 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος από την 1η 
Ιουλίου 2019, που ισχύει σήμερα, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021, με παράλληλη 
πρόνοια για αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2019.)

Ν.51(Ι)/2020     •  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2020. 
(Τροποποίηση νομοθεσιών οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ανάγκης 
λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας 
COVID-19, η οποία πλήττει και τη Δημοκρατία.)

Ν.52(Ι)/2020     •   Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι 
Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία καθορίζονται ζητήματα που αφορούν στις 
εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην οικοδομική 
βιομηχανία.)

Ν.65(I)/2020      •   Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων 
Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων και των 
τουριστικών καταστημάτων, των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση, 
καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στα ειδικά καταστήματα με 
διατάγματα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
αντί με κανονισμούς.)
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ΚΔΠ 282/2020     •  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι
Παράγοντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. 
[Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία.]

ΚΔΠ 285/2020    •  Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα 
Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Διαγραφή προνοιών που αφορούν σε χημικούς παράγοντες των οποίων τα 
όρια επαγγελματικής έκθεσης ρυθμίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 και 
τα οποία περιλαμβάνονται στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς 
του 2020.]

ΚΔΠ 308/2020    •  Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2020.
[Τροποποίηση των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) Κανονισμών, 
ώστε, σε περίπτωση που αυτοτελώς εργαζόμενος έχει υποβάλει αίτηση για 
πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα εντός δώδεκα 
(12) μηνών από την έναρξη της ισχύος των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Εισφορές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2020, η απόφαση του Διευθυντή 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για καταβολή εισφορών πάνω στο ποσό 
των πραγματικών αποδοχών του να έχει ισχύ και πριν από την έναρξη της 
τριμηνιαίας περιόδου.]

Ν.88(Ι)/2020      •   Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας,
     Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2020.

(Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας καλουμένης 
«Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων» στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Ν.97(I)/2020     •   Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου, 
ώστε τα τέλη για την έκδοση της αίτησης για χορήγηση Άδειας Εκπομπής 
Αερίων Αποβλήτων και για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων να 
καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων αντί με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.)

Ν.119(Ι)/2020    •  Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020.
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[Κατάργηση και αντικατάσταση του περί Χημικών Ουσιών Νόμου, με στόχο την 
αποτελεσματική εφαρμογή και πλήρη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 (Κανονισμού CLP) για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1243 του ΕΚ και του Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, με 
το εν λόγω νομοσχέδιο σκοπείται η συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 για τον υδράργυρο, ο οποίος αντικατέστησε τον 
ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ/2008/1102.]

ΚΔΠ 380/2020    •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής
Πρακτικής) Κανονισμοί του 2020.
[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Χημικών Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία 
και Επισήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Μειγμάτων) Κανονισμών και 
η θέσπιση νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την 
Οδηγία 2004/10/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές 
των χημικών ουσιών.]

ΚΔΠ 381/2020    •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού CLP) Κανονισμοί
του 2020.
[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του 
Κανονισμού ΕΚ/1272/2008) Κανονισμών και θέσπιση νέων, με στόχο τη 
συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 του ευρωπαϊκού 
Κανονισμού CLP για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
των χημικών ουσιών και των μειγμάτων, το οποίο αφορά στον καθορισμό 
κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. 
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και ανατρεπτικές.]

ΚΔΠ 382/2020    •     Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού PIC) Κανονισμοί του
2020.
[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του 
Κανονισμού ΕΚ/689/2008) Κανονισμών και θέσπιση νέων, με στόχο τη 
συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τον Κανονισμό 649/2012 (γνωστό 
ως PIC), ο οποίος αντικατέστησε τον Κανονισμό ΕΚ/689/2008 σχετικά με τις 
εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων.]
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ΚΔΠ 383/2020    •   Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού REACH) Κανονισμοί 
του 2020.
[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του 
Κανονισμού REACH) Κανονισμών, με στόχο τη συμμόρφωση της εθνικής 
νομοθεσίας με το άρθρο 126 του Κανονισμού αριθ. 1907/2006 (Κανονισμός 
REACH) για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων, το οποίο αφορά στον καθορισμό 
κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού.]

ΚΔΠ 384/2020    •  Οι περί Χημικών Ουσιών [Παραβάσεις των άρθρων 3 έως 9 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 2017/852] Κανονισμοί του 2020.
[Κατάργηση των περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του Κανονισμού 
ΕΚ/1102/2008) Κανονισμών και θέσπιση νέων, με στόχο τη συμμόρφωση της 
εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 3 έως 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852, 
ο οποίος αντικαθιστά τον προαναφερθέντα κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τους 
περιορισμούς στις εξαγωγές υδραργύρου, ενώσεων και των μειγμάτων 
υδραργύρου. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται 
ποινές, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του πιο πάνω άρθρου του 
ευρωπαϊκού κανονισμού.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.131(Ι)/2019     •  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Εισαγωγή ρυθμίσεων, κατ’ επιταγή σχετικής τροποποίησης του συντάγματος, 
σύμφωνα με τις οποίες η βουλευτική έδρα, σε περίπτωση αποποίησης ή μη 
κατάληψής της, πληρούται από επιλαχόντα, κατ’ αναλογία των ισχυόντων για 
κενωθείσα έδρα.)

Ν.137(Ι)/2019     •  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(Αναθεώρηση των διατάξεών του που προβλέπουν για τη διαδικασία πλήρωσης 
κενής θέσης μέλους κοινοτικού συμβουλίου.)

Ν.138(Ι)/2019     •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Θέσπιση ρύθμισης, ώστε, πριν από τη διενέργεια μεταβίβασης ακίνητης 
ιδιοκτησίας, να απαιτείται η καταβολή των οφειλόμενων τελών ή δικαιωμάτων 
υδατοπρομήθειας.)
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Ν.139(Ι)/2019     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
(Θέσπιση ρύθμισης, ώστε η στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 
οχημάτων κινουμένων με ηλεκτροκίνητη μηχανή στους δημοτικούς χώρους 
στάθμευσης στους οποίους η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από 
μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος να 
επιτρέπεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος.)

Ν.145(Ι)/2019     •  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Eγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
[Κατάργηση της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί, 
εκμισθώνει, ανταλλάσσει ή άλλως πως αποξενώνει οποιαδήποτε ακίνητη 
ιδιοκτησία της Δημοκρατίας σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σκοπούς 
δημόσιας ωφέλειας, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών τίθενται 
στους περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) Κανονισμούς, 
υπό όρους τους οποίους το ίδιο καθορίζει με απόφασή του, αφού προηγηθεί 
σχετική ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.]

Ν.166(Ι)/2019     •   Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων σε σχέση με την έγκριση των σχεδίων 
χρήσης της παραλίας.)

Ν.169(Ι)/2019     •   Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος   
του  2019.
(Για περιπτώσεις έκδοσης, τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας 
διαμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία και για 
περιπτώσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών ως εποχιακών εργαζομένων 
να μην απαιτείται η κατάθεση χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης από τον 
εργοδότη για την κάλυψη τυχόν εξόδων επαναπατρισμού.)

Ν.18(Ι)/2020     •   Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας 
(Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παροχή εξουσίας στον διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας να εκδίδει σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί ακινήτου 
ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος, δυνάμει σχετικής σύμβασης πώλησης, 
βεβαίωση υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος.)

Ν.34(Ι)/2020     •   Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί 
η απαγόρευση οδήγησης και διέλευσης ζώων στις παραλίες, καθώς και το 
λούσιμο αυτών στη θάλασσα.)
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Ν.37(Ι)/2020       •   Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενου 
ποσού δικαιώματος ή τέλους για το έτος 2019 εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής, να επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση επί του μη 
καταργηθέντος δικαιώματος ή τέλους, η οποία θα ισούται: 
1. με πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εν λόγω ποσού στην περίπτωση 

πληρωμής του εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής και

      2. με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) επ’ αυτού στην περίπτωση πληρωμής 
του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής.]

Ν.75(Ι)/2020       •  Ο περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
(Χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, καθώς και η ανανέωση 
των υφιστάμενων αδειών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020.)

Ν.86(Ι)/2020       •  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση σε σχέση με επαναπατρισθέντες μετανάστες οι οποίοι κατάγονται από 
τις κατεχόμενες περιοχές, ώστε να δύναται να εγγραφούν στους εκλογικούς 
καταλόγους της επαρχίας από την οποία κατάγονται αντί στους εκλογικούς 
καταλόγους της επαρχίας όπου διαμένουν μετά τον επαναπατρισμό τους.)

                   •   Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο έχει ήδη 
υπηρετήσει στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου 
για τρεις συνολικά θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί κοινοτάρχης ή μέλος 
κοινοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, θέσπιση διάταξης σύμφωνα 
με την οποία πρόσωπα τα οποία διεκδικούν εκλογή σε κοινότητες με αριθμό 
εγγεγραμμένων εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους εκατόν εκλογείς να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης για περιορισμό των 
θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος αποδέχθηκε την 
αναπομπή.)

                     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου για τρεις 
συνολικά θητείες να μη δύναται να επανεκλεγεί δήμαρχος.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
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51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος αποδέχθηκε την αναπομπή.)

Ν.87(Ι)/2020       •  Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Απαγόρευση πώλησης, διάθεσης, χορήγησης και κατανάλωσης οινοπνευματωδών 
ποτών σε άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών και αντιμετώπιση κενών 
και αδυναμιών στη βασική νομοθεσία.)

Ν.85(Ι)/2020     •   Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Αύξηση του εξώδικου προστίμου που επιβάλλεται για το αδίκημα της 
πώλησης, διάθεσης ή χορήγησης οινοπνευματωδών ποτών σε ανηλίκους από 
τριάντα πέντε λίρες Κύπρου (£35) σε τριακόσια ευρώ (€300).]

Ν.112(Ι)/2020     •  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Παροχή δυνατότητας σε εκλογείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος λόγω τυφλότητας ή ανικανότητας να 
δύνανται να ζητήσουν από τον προεδρεύοντα της εκλογής ή από οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να το ασκήσουν.]
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος αποδέχθηκε την 
αναπομπή και την επαναθέσπιση του αναπεμφθέντος νόμου.)

Ν.113(Ι)/2020     •  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα:
1. Αναθεώρηση διάταξης με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση έκδοσης 

κανονισμών για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων υπό 
τα οποία θα επιτρέπεται η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημόσιου 
συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και 
επενδυτών, ώστε στους εν λόγω κανονισμούς να περιλαμβάνονται 
επιπροσθέτως ρυθμίσεις όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία θα δύναται 
να παρέχουν υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης 
αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών, τις υποχρεώσεις των εν 
λόγω προσώπων και τις κυρώσεις που θα δύναται να επιβληθούν σε 
περίπτωση παραβίασης των προνοιών των εν λόγω κανονισμών.

      2. Εισαγωγή διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση 
πολιτογράφησης αλλοδαπού επιχειρηματία ή επενδυτή, θα χορηγείται 
πολιτογράφηση και στα μέλη της οικογένειάς του.

3. Αναθεώρηση των διατάξεών της που προβλέπουν για τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποστερεί την 
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ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας από ορισμένα πρόσωπα.
      4. Εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στέρησης της 

ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας από πρόσωπα που είναι 
πολιτογραφημένα δυνάμει των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής 
νομοθεσίας, οι οποίες διέπουν την τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπών 
για λόγους δημόσιου συμφέροντος και την πολιτογράφηση αλλοδαπών 
επιχειρηματιών και επενδυτών.

5. Εισαγωγή διατάξεων για τη σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής με 
αρμοδιότητα την παροχή συνδρομής στο Υπουργικό Συμβούλιο όσον 
αφορά θέματα αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Δημοκρατίας.)

Ν.114(Ι)/2020     •  Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες η ετοιμασία και η διαχείριση της 
αίτησης για χορήγηση άδειας παραμονής ή πολιτογράφησης στο πλαίσιο του 
εκάστοτε εν ισχύι Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος θα λογίζεται ως 
διοικητική υπηρεσία για τους σκοπούς του εν λόγω νόμου.)

                   •  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να 
παραταθεί η περίοδος ισχύος πολεοδομικών αδειών που λήγουν εντός του 
έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή σχετικής 
αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος αποδέχθηκε την αναπομπή.)

      •  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παράταση της περιόδου ισχύος αδειών οικοδομής που λήγουν εντός του 
έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή σχετικής 
αίτησης στην αρμόδια αρχή.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος αποδέχθηκε την αναπομπή.)

Ν.118(Ι)/2020     •   Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Θεσμοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων σε σχέση με τη χορήγηση έγκρισης 
εγγραφής στο οικείο μητρώο σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν με βάση τον καταργηθέντα περί Σωματείων και 
Ιδρυμάτων Νόμο και τον καταργηθέντα περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, με 
απώτερο στόχο να καταστεί δυνατή η συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία 
που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.)

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Ν.71(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2020 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2020, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.852.150 και δαπάνες ύψους 
€1.795.253.)

ΚΔΠ 56/2020     •   Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αναθεώρηση πρόνοιας που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 
σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος στο οικείο συμβούλιο 
αποχετεύσεων, σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.)

ΚΔΠ 57/2020     •  Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αναθεώρηση πρόνοιας που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 
σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος στο οικείο συμβούλιο 
αποχετεύσεων, σε περίπτωση μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.)

ΚΔΠ 309/2020    •  Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Ειδικές Διατάξεις)
Κανονισμοί του 2020.
(Κατάργηση των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Κανονισμών του 1972 και 
1997 και θέσπιση νέων κανονισμών για τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων 
που αφορούν την εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα Νόμου.)

ΚΔΠ 379/2020    •  Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για Λόγους Δημοσίου Συμφέροντος και 
Πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επιχειρηματιών ή Επενδυτών Κανονισμοί 
του 2020.
(Θέσπιση κανονισμών δυνάμει των άρθρων 111Α και 117 του περί Αρχείου 
Πληθυσμού Νόμου όσον αφορά αφενός μεν την εφαρμογή του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, ήτοι το σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την 
κατ'εξαίρεση παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας δυνάμει πολιτογράφησης 
σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες και επενδυτές, αφετέρου δε την τιμητική 
πολιτογράφηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

ΚΔΠ 322/2019    •  Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Δικαιώματα αναφορικά με Ποντοπόρα 
Εμπορικά Κυπριακά Πλοία) Κανονισμοί του 2019.

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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[Θέσπιση κανονισμών για καθορισμό τελών και δικαιωμάτων για τα ποντοπόρα 
εμπορικά κυπριακά πλοία, οι οποίοι αντικαθιστούν άλλες παλαιότερες ρυθμίσεις 
οι οποίες περιλαμβάνονταν στο Πρώτο Παράρτημα των περί Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων του 1992 μέχρι 2007.]

Ν.129(Ι)/2019     •  Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2018/1846 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
με στόχο την προσαρμογή τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.».]

Ν.146(Ι)/2019     •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητου οχήματος ή οχήματος 
κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε αυτοκινητόδρομο.)

Ν.159(Ι)/2019     •  Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 
Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (Κανονισμός ΙΜΙ)».]

ΚΔΠ 391/2019    •   Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αντικατάσταση υφιστάμενου με νέο έντυπο και εισαγωγή νέων εντύπων 
που αφορούν σε αίτηση για εγγραφή στο μητρώο μελών του Επιστημονικού 
Τεχνικού Επιμελητήριου Κύπρου (ΕΤΕΚ), αίτηση για προσωρινή εγγραφή 
στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ και αίτηση για εγγραφή στο αρχείο μηχανικών 
παρεχόντων υπηρεσίες.)

Ν.89(Ι)/2020     •   Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020.
[Αντικατάσταση του περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών 
Νόμου του 2018 με νέο νόμο, για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της εθνικής 
νομοθεσίας με την «Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».]
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Ν.90(Ι)/2020     •   Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Διαγραφή διατάξεων που αφορούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας, τα 
οποία μεταφέρθηκαν στις διατάξεις του νέου περί Ασφάλειας Δικτύων και 
Συστημάτων Πληροφοριών Νόμου του 2020 και μετονομασία του Επιτρόπου 
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων σε Επίτροπο 
Επικοινωνιών.)

ΚΔΠ 359/2020    •  Οι περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Τέλη) Κανονισμοί 
του 2020.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό της μεθοδολογίας 
υπολογισμού των τελών για χρηματοδότηση των δαπανών της Αρχής Ψηφιακής 
Ασφάλειας.)

ΚΔΠ 360/2020    •  Οι περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020.
(Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για τον καθορισμό των όρων πρόσληψης 
και υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας.)

Ν.104(Ι)/2020     •  Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ενοικίαση και χειρισμός ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β΄ από πρόσωπα 
που δεν έχουν στην κατοχή τους άδεια χειριστή ή άδεια ή πιστοποιητικό που 
βεβαιώνει την ικανότητά αυτών, νοουμένου ότι τηρούνται συγκεκριμένοι όροι 
και προϋποθέσεις.)

Ν.105(Ι)/2020     •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
[Δυνατότητα εγγραφής εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου στο Μητρώο του Εφόρου Οχημάτων τα οποία 
εισήχθησαν στη Δημοκρατία και των οποίων δεν ήταν δυνατή η εγγραφή, λόγω 
του ότι δεν ικανοποιούσαν τις πρόνοιες των σχετικών κανονισμών αναφορικά 
με την ηλικία ή/και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.]

Ν.106(Ι)/2020     •  Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
[Συμπερίληψη στην εθνική νομοθεσία μέτρων εφαρμογής των διατάξεων:
 1. του «Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια και 
για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 
1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των Οδηγιών 
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2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του 
Συμβουλίου» και

2. του «Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 
2015 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών 
διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών 
εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής».]

ΚΔΠ 376/2020    •   Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2020.
[Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας για ολοκληρωμένη εφαρμογή των 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340 σε σχέση με τις άδειες των ελεγκτών 
εναέριας κυκλοφορίας.]

ΚΔΠ 377/2020    •  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή Εναέριας 
Κυκλοφορίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Κατάργηση των περί Πολιτικής Αεροπορίας (Κοινοτική Άδεια Ελεγκτή 
Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμών, αφού οι πρόνοιές τους ρυθμίζονται 
πλέον από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340.]

Ν.128(Ι)/2020     •   - Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι 
Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.129(Ι)/2020    - Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.

Ν.130(Ι)/2020   - Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.131(Ι)/2020   - Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.132(Ι)/2020   - Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2020.

Ν. 133(Ι)/2020  - Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2020.

Ν.134(Ι)/2020   - Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ΚΔΠ 363/2020  - Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
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(Εκσυγχρονισμός των νομοθεσιών που αφορούν την οδική ασφάλεια, 
κυρίως με αναθεώρηση των υφιστάμενων ποινών και εξώδικων ρυθμίσεων, 
με απώτερο στόχο τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και τροχαίων 
ατυχημάτων που επιφέρουν θανάτους ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 
Αριθμός νόμου/    Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.128(Ι)/2019    •  Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση των άρθρων 66 και 71 του συντάγματος προς κάλυψη του 
συνταγματικού κενού που διαπιστώθηκε αναφορικά με την πλήρωση 
αποποιηθείσας ή μη καταληφθείσας βουλευτικής έδρας, έτσι που η πλήρωσή 
της να διενεργείται καθ’ ον τρόπον νόμος ορίζει.)

Ν.160(Ι)/2019     •   O περί της Δέκατης Τρίτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του άρθρου 40 του συντάγματος, το οποίο διαλαμβάνει τις 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, ώστε πρόσωπο να δικαιούται 
να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου ή του 
Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, με την προσθήκη πρόσθετης προϋπόθεσης, 
που καθορίζει ανώτατο όριο δύο συνεχών θητειών για το αξίωμα του 
Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση 
των δημοκρατικών θεσμών και της πολυφωνίας, καθώς και την αποφυγή 
δημιουργίας κατεστημένου.)

Ν.161(Ι)/2019     •  Ο περί της Δέκατης Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2019.
[Τροποποίηση του άρθρου 64 του συντάγματος, ώστε πολίτης της Δημοκρατίας 
να δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του βουλευτή, εφόσον 
συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος (21ο) αντί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος 
της ηλικίας, που ίσχυε πριν από την εν λόγω τροποποίηση.]

Ν.162(Ι)/2019     •   Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας αφενός στις καθοριζόμενες σε 
κανονισμούς περιπτώσεις η μέγιστη διάρκεια αναπληρωματικού διορισμού 
μέλους της αστυνομίας σε θέση βαθμού αμέσως ανώτερου του βαθμού 
που κατέχει να δύναται να επεκταθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας από δύο 
έτη σε τέσσερα και αφετέρου ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση 
αναπληρωματικού διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε 
θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού να διενεργείται μετά από έγκριση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην 
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πλήρωση κενών που παρατηρούνται στην ιεραρχία της αστυνομίας, ώστε να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.)

ΚΔΠ 414/2019   •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2019. 
(Σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας των μελών της αστυνομίας, ώστε να 
εναρμονιστεί με τον χρόνο εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων.)

ΚΔΠ 415/2019    •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2019. 
(Δυνατότητα επέκτασης από δύο σε τέσσερα έτη της μέγιστης διάρκειας 
αναπληρωματικού διορισμού μέλους της αστυνομίας σε θέση βαθμού ανώτερου 
του βαθμού που κατέχει.)

Ν.3(Ι)/2020     •  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αποτελεσματικότερες διαδικασίες ανάκτησης ιδιοκτησίας και είσπραξης 
οφειλόμενων ενοικίων, σε περίπτωση που ενοικιαστές δεν ανταποκρίνονται 
στις συμβατικές υποχρεώσεις τους.)

N.4(I)/2020     •   Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού των δικαστών του Διοικητικού 
Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας από τρείς σε πέντε και παροχή εξουσίας 
στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να ορίζει από τους ήδη διορισθέντες 
δικαστές του εν λόγω δικαστηρίου τον διοικητικό πρόεδρο του δικαστηρίου 
αυτού για όσο χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο, καθώς και να τον 
αντικαθιστά.)

Ν.5(Ι)/2020     •   Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Αύξηση του προβλεπόμενου αριθμού των επαρχιακών δικαστών από 
σαράντα εννέα (49) σε εξήντα εννέα (69), των ανώτερων επαρχιακών 
δικαστών από δεκαοκτώ (18) σε είκοσι τρεις (23) και των προέδρων 
επαρχιακών δικαστηρίων από δεκαπέντε (15) σε είκοσι δύο (22), έτσι ώστε 
να ενισχυθούν τα επαρχιακά δικαστήρια, με στόχο τη διεκπεραίωση του 
μεγάλου όγκου υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιόν τους.]

N.6(I)/2020     •  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Διαγραφή από τα άρθρα 14Α και 14Θ αυτού των καταχωρίσεων των 
επαγγελματικών τίτλων του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.)

Ν.12(Ι)/2020     •  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Επαναφορά της υποχρέωσης της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
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Επαγγέλματος για διενέργεια διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν 
από την έκδοση κανονισμών, η οποία είχε διαγραφεί στο πλαίσιο προηγούμενης 
τροποποίησης του βασικού νόμου.)

Ν.13(Ι)/2020     •  Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση
Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής 
Επικοινωνίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση της δυνατότητας άρσης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας 
στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 17.2.Β 
του συντάγματος και ειδικότερα της δυνατότητας έκδοσης δικαστικού 
διατάγματος που επιτρέπει την παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, 
υπό τους προβλεπόμενους στον νόμο όρους και προϋποθέσεις, εφόσον η 
παρακολούθηση αυτή είναι αναγκαία προς το συμφέρον της ασφάλειας της 
Δημοκρατίας ή για την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη των αδικημάτων 
που προβλέπονται στο άρθρο 17.2.Β του συντάγματος.)

Ν.40(Ι)/2020     •  Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αναστολή ορισμένων προθεσμιών που τίθενται από νομοθεσίες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη, με 
στόχο να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα αυτά μέχρι τη λήξη των εξαιρετικά 
απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν στον τομέα της δημόσιας 
υγείας από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.)

Ν.41(Ι)/2020     •  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Καταβολή του τέλους έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος 
μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και αναστολή των διατάξεων 
που αφορούν την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής του εν 
λόγω τέλους εντός τριών μηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειας.)

Ν.53(Ι)/2020     •   Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Παράταση μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 της ισχύουσας αναστολής 
κάθε διαδικασίας προς ανάκτηση κατοχής ακινήτου, δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, προκειμένου, μέχρι τη λήξη 
της παραταθείσας περιόδου αναστολής, να μην εκδοθεί καμία απόφαση ή 
διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας.)

Ν.69(Ι)/2020     •  Ο περί της Καταπολέμησης, μέσω του Ποινικού Δικαίου, της Απάτης εις
Βάρος των Οικονομικών Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμος 
του 2020.
[Θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της πράξης 
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της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ)2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω 
του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης», καθώς και για την κατάργηση του περί της Σύμβασης για την 
Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των Πρωτοκόλλων αυτής (Κυρωτικού) Νόμου του 2003 [Νόμος 37(ΙΙΙ) του 
2003], ο οποίος αποτελεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.]

Ν.71(Ι)/2020     •  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος  
του 2020. 
(Προσαρμογή των διατάξεων του Πίνακα IV του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων Νόμου που αφορούν σε παραβάσεις των διατάξεων του 
περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και στο ύψος των επιβλητέων εξώδικων 
προστίμων, ώστε να συνάδουν με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον περί 
Λοιμοκάθαρσης Νόμο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.72(Ι)/2020     •  Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
[Αναθεώρηση ρυθμίσεων στο πλαίσιο της εφαρμογής των έκτακτων 
μέτρων για διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προέκυψε 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ώστε:
1. να αυξηθούν τόσο οι προβλεπόμενες ποινές όσο και τα επιβλητέα 

εξώδικα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές οποιασδήποτε 
επιχείρησης ή άλλου χώρου οικονομικής δραστηριότητας, σε περίπτωση 
παράβασης των προνοιών κανονισμών ή/και διαταγμάτων που 
εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του νόμου.

2. τo ύψος του επιβλητέου εξώδικου προστίμου να καθορίζεται 
κατ’αναλογία του ωφέλιμου χώρου εξυπηρέτησης πελατών.

3. να παρασχεθεί η δυνατότητα σε μέλος της αστυνομίας όπως, κατ’ 
εντολή του Αρχηγού Αστυνομίας, καταχωρίζει μονομερή αίτηση (ex 
parte) στο δικαστήριο για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής 
της λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας που 
διεξάγεται σε υποστατικό ή χώρο που παρανομεί, μετά την καταχώριση 
κατηγορητηρίου.

4. να θεσπιστεί διοικητικός μηχανισμός αναστολής λειτουργίας 
παρανομούντων υποστατικών για περίοδο μέχρι πέντε ημέρες, ο οποίος 
δύναται να ενεργοποιείται πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης και την 
καταχώριση κατηγορητηρίου.]

Ν.83(Ι)/2020     •  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
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(Ρύθμιση κατά γενικό τρόπο της αναγνώρισης από το Νομικό Συμβούλιο 
πτυχίων νομικής ως απαιτούμενου προσόντος για εγγραφή δικηγόρου, 
προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης και ακριβής εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2005/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 
σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων».)

Ν.101(Ι)/2020   •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη δημιουργία Σχολής Δικαστών, η οποία 
θα υπάγεται στο Ανώτατο Δικαστήριο και θα είναι αρμόδια για την 
επαγγελματική κατάρτιση και την επιμόρφωση των μελών του δικαστικού 
σώματος.)

Ν.102(Ι)/2020     •  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας καθίσταται υποχρεωτική η 
παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους δικαστές.)

Ν.115(Ι)/2020     •  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας:
1.  πολίτες της ΕΕ που προτίθενται να τελέσουν γάμο μεταξύ τους, καθώς

και υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι εισέρχονται στη Δημοκρατία για 
τουριστικούς σκοπούς, με σκοπό να συνάψουν πολιτική συμβίωση 
μεταξύ τους, να εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου το οποίο να εκδίδεται 
από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

2. ο ληξίαρχος, σε περίπτωση που τα μέρη ή ένα εξ αυτών είναι υπήκοος 
ξένης χώρας η οποία διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, 
έχει υποχρέωση να αποστέλλει πιστοποιημένο από τον ίδιο αντίγραφο 
πιστοποιητικού πολιτικής συμβίωσης στην πρεσβεία ή στο προξενείο της 
χώρας αυτής.)

Ν.116(Ι)/2020     •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποτροπή της τέλεσης εικονικών 
γάμων και ειδικότερα στη διεύρυνση της έννοιας του «εικονικού γάμου», 
στην αύξηση των προβλεπόμενων ποινών για την τέλεση ή τη συμβολή 
στην τέλεση εικονικού γάμου, καθώς και σε πιο ενδελεχή έρευνα για τη 
διαπίστωση τυχόν εικονικού γάμου.)

Ν.117(Ι)/2020     •  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση του νόμου, ώστε:
1. να μεταφερθεί στον Υπουργό Εσωτερικών η αρμοδιότητα εξουσιοδότησης 
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μέλους δημοτικού συμβουλίου ή άλλου προσώπου ως λειτουργού 
τέλεσης γάμου, καθώς και της ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου. 

2. να εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης επίσημου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης μη τέλεσης γάμου, το οποίο εκδίδεται από 
τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, πολίτες της ΕΕ που προτίθενται 
να τελέσουν γάμο μεταξύ τους και υπήκοοι τρίτης χώρας οι οποίοι 
εισέρχονται στη Δημοκρατία για τουριστικούς λόγους, με σκοπό να 
τελέσουν γάμο μεταξύ τους.

3. να αυξηθούν οι ποινές για την πλαστογράφηση πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης ή για τη θέση σε κυκλοφορία πλαστού πιστοποιητικού ή 
βεβαίωσης.)

ΚΔΠ 354/2020    •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Ρύθμιση εκ νέου των κριτηρίων μισθολογικής ανέλιξης των αστυνομικών 
και πυροσβεστών οι οποίοι διορίστηκαν μετά την 25η Ιουλίου 2002 στις 
συνδυασμένες μισθοδοτικές Κλίμακες Α3-Α5-Α7(ii), ώστε τα πρόσωπα 
αυτά να ανελίσσονται στις Κλίμακες Α5 και Α7 ανάλογα με την ημερομηνία 
διορισμού και με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη 
θεραπεία του νομικού κωλύματος που διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή 
παρόμοιας ρύθμισης που εισήχθη στους κανονισμούς τον Ιούλιο 2019.]

ΚΔΠ 355/2020   •  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Ρύθμιση εκ νέου της μισθολογικής ανέλιξης των ειδικών αστυνομικών 
που διορίστηκαν έως τις 11 Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
Κλίμακες Α1-Α3-Α5, καθώς και αυτών που διορίστηκαν μετά τις 11 
Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές Κλίμακες Α1-Α2-Α5, ώστε 
τα πρόσωπα αυτά να ανελίσσονται στις Κλίμακες Α2 ή Α3 ανάλογα με την 
περίπτωση και στην Κλίμακα Α5 αναλόγως της ημερομηνίας διορισμού 
τους και με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους. Η ρύθμιση αποσκοπεί στη 
θεραπεία του νομικού κωλύματος που διαπιστώθηκε κατά την εφαρμογή 
παρόμοιας ρύθμισης που εισήχθη στους κανονισμούς τον Ιούλιο του 2019.)

ΣΥ 37/2019    •  Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέση Προϊστάμενου
Τομέα - Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊσταμένου Τομέα - 
Λειτουργού Α΄ στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία 
δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό της εν λόγω Αρχής για το έτος 
2018 έναντι κατάργησης της θέσης Προϊσταμένου Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού 
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και προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], σύμφωνα με τη γενική πολιτική που 
εφαρμόζεται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.]

ΣΥ 40/2019     •  Οι περί Σχολής Κωφών - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί
του 2019.
[Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Διευθυντή Σχολής Κωφών, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου 
διορισμού και προαγωγής στη μισθοδοτική Κλίμακα Α12(ii).]

ΣΥ 41/2019     •  Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Θέση 
Εκπαιδευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκπαιδευτή 
(Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) στο Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα 
για διορισμό στη θέση αυτή να περιληφθεί το προσόν της καλής γνώσης 
της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.]

ΣΥ 42/2019     •  Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας - Θέσεις 
Δασκάλου και Νηπιαγωγού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τις θέσεις Δασκάλου 
και Νηπιαγωγού (Δημοτική Εκπαίδευση) στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό 
στις θέσεις αυτές να περιληφθεί το προσόν της καλής γνώσης της αγγλικής 
ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.]

ΣΥ 43/2019     •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Πρώτου 
Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2019.
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Επιθεωρητή 
Εργαστηρίων Ισοτόπων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας 
Υγείας, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2019 και 
καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, ώστε να ολοκληρωθεί η τεχνολογική 
δομή των θέσεων Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων και να καλυφθούν 
τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης Προϊσταμένου Εργαστηρίου 
Ισοτόπων.)

ΣΥ 44/2019     •   Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα 
Μέταλλα - Θέση Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2019.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λογιστικού Λειτουργού 
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στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα 
[Κλίμακα Α4 και Α7(ii)], η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού.]

ΣΥ 48/2019     •  Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Τεχνικού
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Τεχνικού στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, η οποία έχει καθοριστεί 
ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α9(i)].]

ΣΥ 49/2019     •  Οι περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών - Θέση 
Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Γραμματειακού Λειτουργού 
στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η οποία καθορίστηκε ως 
θέση προαγωγής [Κλίμακα Α8 και Α9(i)].]

ΣΥ 1/2020     •  Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας - Θέσεις Ελεγκτή και Ελεγκτή Τεχνικού 
Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ελεγκτή και 
καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου 
στην Ελεγκτική Υπηρεσία.)

ΣΥ 2/2020    •  Οι περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας - Θέσεις Λειτουργού Ελέγχου Α΄ και 
Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2020.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού 
Ελέγχου Α΄ [Κλίμακα Α11(ii)] και Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου Α΄ [Κλίμακα 
Α11(ii)] των φθινουσών επιστημονικών δομών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 
οι οποίες αποτελούν το πρώτο επίπεδο προαγωγής για τις υπό κατάργηση 
θέσεις Λειτουργού Ελέγχου (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και 
Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11).]

ΣΥ3/2020     •  Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών
Έργων - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2020.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
Λειτουργού στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών 
και Τεχνικών Έργων, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α10(i)].]

ΣΥ 6/2020     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας   
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
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(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, η οποία είναι θέση 
πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε αυτή να μετατραπεί σε θέση 
προαγωγής.)

ΣΥ 7/2020     •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέσεις 
Ανώτερου Διαιτολόγου, Διαιτολόγου Α΄ και Διαιτολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Διαιτολόγου 
Α΄, η οποία είναι θέση προαγωγής, και για τη θέση Διαιτολόγου, η οποία είναι 
θέση πρώτου διορισμού, στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας 
Υγείας, ώστε οι αρμοδιότητες που καθορίζονται στα καθήκοντα και στις 
ευθύνες έκαστης θέσης να είναι διακριτές, προς αποφυγή τυχόν επικάλυψης 
ή σύγκρουσης καθηκόντων μεταξύ των κατόχων των θέσεων αυτών. 
Περαιτέρω, καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου 
Διαιτολόγου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η 
οποία είναι θέση προαγωγής και δημιουργήθηκε με τον συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό του 2019, για σκοπούς ολοκλήρωσης της επιστημονικής 
δομής των θέσεων Διαιτολόγων και κάλυψης των καθηκόντων και ευθυνών 
του Προϊσταμένου Διαιτολόγων.)

ΣΥ 8/2020     •  Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Τεχνικού στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η οποία είναι θέση προαγωγής, 
ώστε να εισαχθεί σημείωση με βάση την οποία υποψήφιοι για προαγωγή στη 
θέση αυτή μπορούν να είναι και υπάλληλοι με δεκαοκτώ έτη τουλάχιστον 
υπηρεσία στη θέση Τεχνικού ή/και για τα επόμενα τρία χρόνια υπάλληλοι 
με δεκατρία έτη τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού, από την οποία 
πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.)

ΣΥ 10/2020     •  Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κρεοσκόπου, 1ης Τάξης (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Κρεοσκόπου 1ης Τάξης στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 
2019 και καθορίστηκε ως θέση προαγωγής.)

ΣΥ 14/2020     •  Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
- Θέση Ανώτερου Τεχνικού Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Τεχνικού 
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Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α9(i)], στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.]

ΣΥ 15/2020     •   Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Προστασίας 
Λιμενικών Χώρων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8-Α10 και 
Α11), Προϊστάμενου Τεχνικού Τμήματος, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού 
και προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], Ανώτερου Μηχανικού, η οποία είναι θέση 
πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], και Διευθυντή Ρύθμισης 
Λιμενικών Θεμάτων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής 
[Κλίμακα Α14(ii)], καθώς και τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων 
υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας, η οποία είναι 
θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8 και Α10), Λειτουργού Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού (Κλίμακα Α8 και Α10), και 
Διευθυντή Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού 
και προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.]

ΣΥ 16/2020     •  Οι περί Τυπογραφείου - Θέση Τυπογράφου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί
του 2020.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τυπογράφου, 
η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)], στο 
Τυπογραφείο, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να συνάδει με τις 
γενικές αρχές καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας και να ανταποκρίνεται στις 
σημερινές απαιτήσεις της τυπογραφίας.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.89(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.)

                              •       Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ 
     ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το έτος 2019.

[Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους προϋπολογισμοί των κάτωθι:

- Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης,

- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου,

- Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος,

- Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου,
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- Αρχής Λιμένων Κύπρου, 

- Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας,

- Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ),

- Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και  
         Ταχυδρομείων,

- Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), 

- Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου,

- Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,

- Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων  
           με Αναπηρία, 

- Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής   
           Φύσης,

- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,

- Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, 

- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ),

- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου,

- Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης,

- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών  
          (ΚΟΔΑΠ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών,

- Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων,

- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ),

- Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ),

- Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου,

- Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και  
           Τεχνικών Έργων,

- Ταμείου Δημόσιων Δανείων,

- Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας 

- Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και

- Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.]
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N.46(II)/2019     •  Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού
Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2018 Νόμου του 2018 Νόμος του 2019.
(Κάλυψη δαπάνης ύψους €1.148.236, η οποία έγινε κατά το έτος 2018 από 
το Κεφάλαιο 5, άρθρο 3 «Επιστροφές Ποσών Στεγαστικού Σχεδίου Χορηγιών 
Αμειβομένων» του αντίστοιχου προϋπολογισμού για το εν λόγω έτος.)

N.47(II)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €500.000 και χρήση τους για την 
κάλυψη των αναγκών του προγράμματος του ΡΙΚ για την τηλεοπτική περίοδο 
2019-2020, προκειμένου να ενισχυθούν τα πολιτιστικά και ηθογραφικά 
προγράμματά του.)

N.49(II)/2019     •   Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2018 Νόμος του 2019. 
(Κάλυψη δαπάνης ύψους €61.613, η οποία αφορά σε αυξημένο φόρο 
εισοδήματος επί του πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το έτος 2018.)

N.50(II)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2019.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €374.215.104 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών 
προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το έτος 2019 
είναι ανεπαρκής.)

Ν.69(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας
Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 
[Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Λειτουργίας της Αρχής Ψηφιακής 
Ασφάλειας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €350.000 και χρήση τους 
για προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών κυβερνοάμυνας, για τη 
δημιουργία και λειτουργία χώρου Διαχείρισης ΄Εκτακτων Καταστάσεων 
(Disaster Recovery Site) για την Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών 
Επιθέσεων (National CSIRT), καθώς και για τη δημιουργία «National Early 
Warning System».]

N.78(II)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €25.000.000 και χρήση τους για την κάλυψη επιπρόσθετης εφάπαξ 
πληρωμής της ΑΤΗΚ προς το Ταμείο Συντάξεως.)
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N.79(II)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΘΟΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €78.531 για κάλυψη της συμμετοχής του οργανισμού στο πρόγραμμα 
«EMERGENCE-From shared experience to new creativity-Living Heritage-
Reframing Memory» μετά από πρόσκληση της μεγαλύτερης Παγκόσμιας 
Έκθεσης Σκηνογραφίας και Θεατρικής Αρχιτεκτονικής - Prague Quadrennial.)

N.80(II)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού
Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του ΚΟΑ συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €600.000 και χρήση τους για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν στην επιχορήγηση από το κράτος προς τον δήμο Λάρνακας, για  σκοπούς  
ανέγερσης του νέου γηπέδου αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας 
και μεταφορά εξοικονομήσεων κυρίως από επιχορηγούμενα κατασκευαστικά 
έργα στις χορηγίες των αθλητικών φορέων και αθλητών.)

N.133(I)/2019    •   - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων  
                                              (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

N.134(I)/2019    - Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων  
                                               (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών 
επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/
ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με 
τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση και με τη δημιουργία ειδικού 
πλαισίου για απλή, διάφανη και τυποποιημένη τιτλοποίηση, καθώς και με την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.]

N.136(I)/2019     •   Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 13, σημείο 7 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 63, σημείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του 
ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και 
την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών  
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και ορθότερη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία του άρθρου 249 της Οδηγίας 
2009/138/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με 
την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II), όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2011/89/ΕΕ 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των 
Οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά 
τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που 
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων.]

N.140(I)/2019     •  Ο περί της Κρατικής Αρωγής προς τον Εφημεριακό Κλήρο της Ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 2019.
(Θέσπιση νομοθεσίας για ρύθμιση του θέματος της επιχορήγησης της 
μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Κύπρου από το κράτος.)

N.141(I)/2019     •   - Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της 
Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Καταργητικός) Νόμος του 2019.

Ν.142(Ι)/2019    - Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου
Ανακεφαλαιοποίησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Κατάργηση του βασικού νόμου με τον οποίο έχει συσταθεί η Μονάδα 
Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή 
Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συνακόλουθων θεμάτων που 
προκύπτουν από την εν λόγω κατάργηση.)

Ν.143(Ι)/2019     •  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη 
Εισπράξιμων Δημόσιων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, αντικατάσταση του 
Γενικού Ελεγκτή ως μέλους της Τεχνικής Επιτροπής από έναν γενικό διευθυντή 
που θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και παραχώρηση 
δυνατότητας στον Γενικό Ελεγκτή να συμμετέχει ως παρατηρητής των 
συνεδριάσεων της Τεχνικής Επιτροπής.)

Ν.149(Ι)/2019     •  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2019.
(Παραχώρηση πρόσβασης στον ΟΧΣ στον μηχανισμό ανταλλαγής 
δεδομένων «Άρτεμις».)

N.150(I)/2019     •  Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Εξουσιών του Συμβουλίου 
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Δανειστικών Επιτρόπων στον Γενικό Λογιστή Νόμος του 2019.
(Κατάργηση του περί Δημοσίων Δανείων Νόμου και του Ταμείου Δημοσίων 
Δανείων, καθώς και υπαγωγή της λειτουργίας του Συμβουλίου Δανειστικών 
Επιτρόπων υπό την αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστή.)

Ν.151(Ι)/2019    •   - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος
του 2019.

ΚΔΠ 400/2019   - Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμοί του 
2019.

     [1. Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης 
Οκτωβρίου 2018 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών 
διαφορών στην ΕΕ.

2. Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να εισαχθούν στην εθνική 
νομοθεσία επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν στους μηχανισμούς 
επίλυσης φορολογικών διαφορών στην ΕΕ και προβλέπουν για την 
καλύτερη εφαρμογή του βασικού νόμου.]

Ν.152(Ι)/2019    •   - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2019.

Ν.153(Ι)/2019    - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και  
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Ν.154(Ι)/2019   - Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Ν.155(Ι)/2019    - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.

Ν.156(Ι)/2019    - Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Ν.157(Ι)/2019    - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Ν.158(Ι)/2019    - Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2019.

(Παράταση της ισχύος υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση 
φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την 
ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων δανείων μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2020.)

Ν.172(Ι)/2019     •  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 4) Νόμος του 2019.
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(Θέσπιση διάταξης σύμφωνα με την οποία για λογιστικό κέρδος που προκύπτει 
κατά τη διαγραφή τραπεζικού δανείου το οποίο είναι μη εξυπηρετούμενο 
να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς για 
λογιζόμενη διανομή κερδών.)

Ν.173(Ι)/2019    •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του
2019.
(Άμβλυνση του περιορισμού επί των εισφορών φυσικών προσώπων από 
το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος στο 1/5 αναφορικά με εισφορές σε 
ασφαλιστήρια σχεδίων ζωής, σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ταμεία συντάξεων και ταμεία 
προνοίας.)

N.11(II)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €369.000.000 για τη διενέργεια 
δαπανών για την υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020 είναι ανεπαρκής, με στόχο την κάλυψη των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στο «Πρόγραμμα Στήριξης» της οικονομίας 
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.12(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €220.000.000 και χρήση τους για τη 
διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών, για τους οποίους 
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον 
προϋπολογισμό για το έτος 2020 είναι ανεπαρκής. Αφορά στην κάλυψη 
του κόστους συνέχισης, μέχρι τη 12η Ιουνίου 2020, των ειδικών σχεδίων 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για 
περαιτέρω στήριξη της οικονομίας για αντιμετώπιση της πανδημίας της 
νόσου COVID-19 και την υλοποίηση του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.)

Ν.13(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €231.100.912 και χρήση τους 
για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών, για 
τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που 
περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2020 είναι ανεπαρκής. Αφορά 
στη δημιουργία και αναβάθμιση περιορισμένου αριθμού θέσεων, την 
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κατάργηση συγκεκριμένων θέσεων, τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού 
μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των αναγκών του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και 
την κάλυψη του κόστους συνέχισης, μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, των 
ειδικών σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, για την περαιτέρω στήριξη της οικονομίας προς αντιμετώπιση 
των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.)

Ν.11(Ι)/2020     •  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι τη 14η Αυγούστου 
2020 και της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι την 
30ή Ιουνίου 2020, παράταση της περιόδου εντός της οποίας οφειλέτης 
έχει δικαίωμα να προβεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμης φορολογικής 
οφειλής η οποία του κοινοποιείται μετά από βεβαίωση φορολογίας από 
το Τμήμα Φορολογίας σε έξι μήνες, παραχώρηση δυνατότητας στον 
Έφορο Φορολογίας να αποδέχεται αιτήσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών μετά την παρέλευση της καθορισθείσας 
προθεσμίας, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η μη έγκαιρη υποβολή 
αίτησης οφείλεται σε απουσία από τη Δημοκρατία, σε ασθένεια ή σε 
άλλη εύλογη αιτία, και αναθεώρηση των περιπτώσεων που ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ακυρώνεται αυτοδίκαια.)

N.14(I)/2020     •   Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020. 
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση Υφυπουργείου Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και του αξιώματος του Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω σε Θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.)

N.16(I)/2020     •   Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Προώθηση εφάπαξ μέτρου παροχής κινήτρων πρόωρης οικειοθελούς 
αφυπηρέτησης για τους συντάξιμους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και εισαγωγή ρυθμίσεων που 
προβλέπουν για τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας.)

N.17(I)/2020     •   Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Κατάργηση υφιστάμενων ρυθμίσεων της ισχύουσας νομοθεσίας που 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές και εισαγωγή νέων ρυθμίσεων που αφορούν 
στους δικαιούχους σύνταξης χήρας και τέκνου.)

N.19(I)/2020     •   Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Εισαγωγή ρυθμίσεων για τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και 
σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς σε περίπτωση αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς τη σύναψη συμφωνίας με βάση τη 
Συνθήκη για την ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων 
στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.)

Ν.21(Ι)/2020       •   - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.

Ν.22(I)/2020    - Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.

ΚΔΠ 84/2020   - Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2020.

[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, 
καθώς και η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην παροχή δυνατότητας 
συγχώνευσης του εθνικού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων με 
συστήματα εγγύησης καταθέσεων άλλων κρατών μελών, καθώς και στην 
πρόσθετη χρηματοδότηση του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων από 
άλλες πηγές.
Επιπρόσθετα, εισαγωγή ρυθμίσεων για κάλυψη των καταθέσεων των 
τοπικών αρχών που έχουν προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), αύξηση του ορίου κάλυψης για τα 
πρόσκαιρα υψηλά υπόλοιπα καταθέσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς 
σκοπούς από πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) σε τριακόσιες χιλιάδες 
ευρώ (€300.000), καθώς και καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων από τα ρευστά 
διαθέσιμα του πιστωτικού ιδρύματος, υπό προϋποθέσεις.]

Ν.24(Ι)/2020       •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αναστολή της επιβολής επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου και τόκου, 



49

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

καθώς και των ποινικών μέτρων για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων 
στον φόρο προσώπων για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 
29η Φεβρουαρίου 2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020, 
υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο υποβάλλει 
τη φορολογική του δήλωση για τις εν λόγω περιόδους και καταβάλλει το 
ποσό του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μέχρι τη 10η 
Νοεμβρίου 2020.)

Ν.25(Ι)/2020      •  Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο Γενικό Σύστημα Υγείας 
(ΓΕΣΥ) για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 
2020, με βάση τους αρχικούς συντελεστές συνεισφοράς που ίσχυσαν από 
την 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2020 από μισθωτούς, 
εργοδότες, αυτοεργοδοτουμένους, εισοδηματίες και το κράτος ως 
εργοδότη και ως τρίτο μέρος.]

Ν.26(Ι)/2020      •  O περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 
2020.
(Παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών σε περίπτωση που 
αυτό κρίνεται σκόπιμο να εκδίδει διάταγμα για αναστολή της ημερομηνίας 
υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος από εταιρείες, 
αυτοεργοδοτουμένους με λογαριασμούς και για κάθε πρόσωπο που 
υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας.)

Ν.27(Ι)/2020      •  Ο περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας 
του ιού COVID 19 Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη έκτακτων μέτρων 
και η εφαρμογή πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. 
Ειδικότερα, παραχωρούνται εξουσίες στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποφασίζει για ορισμένα θέματα, 
με στόχο την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεων της ενσκήψασας 
πανδημίας, το επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους 
γονείς και το ανεργιακό επίδομα, καθώς και επί διαδικαστικών θεμάτων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμου και άλλων νόμων αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου, 
ώστε να απλοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας.)
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Ν.28(Ι)/2020    •  Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Παραχώρηση δυνατότητας διενέργειας τηλεδιασκέψεων των συλλογικών 
οργάνων σε περίπτωση που καθίσταται δυσχερής η φυσική παρουσία των 
μελών του οικείου οργάνου ή για συναφείς λόγους, καθώς και ειδοποίησης 
των μελών συλλογικού οργάνου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα.)

Ν.29(Ι)/2020      •  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.
(Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής των δόσεων που αντιστοιχεί 
στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 και επέκταση της περιόδου 
αποπληρωμής κατά δύο μήνες για οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε 
ρύθμιση αποπληρωμής οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών βάσει των 
διατάξεων της βασικής νομοθεσίας.)

Ν.30(Ι)/2020      •  Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση ειδικής προσωρινής νομοθεσίας, ώστε κάθε διαδικασία για 
ανάκτηση κατοχής υποστατικού υπαγομένου στις διατάξεις του περί 
Ενοικιοστασίου Νόμου να αναστέλλεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.)

Ν.31(Ι)/2020      •  Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για τα αδικήματα που 
διαπράττονται κατά παράβαση των κανονισμών και/ή των διαταγμάτων 
που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
μέτρων αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
που προκύπτει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.32(Ι)/2020       •  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
(Πρόβλεψη ώστε αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των 
διατάξεων του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων κανονισμών και διαταγμάτων να υπόκεινται σε εξώδικη 
ρύθμιση, στο πλαίσιο της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για διαχείριση 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.33(Ι)/2020     •   Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς
Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία κρίνεται αναγκαία από την εκτελεστική 
εξουσία, στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
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συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας COVID-19, που πλήττει τη Δημοκρατία. 
Ειδικότερα, ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει 
για τη λήψη προσωρινών έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς και αρμόδιες εποπτικές αρχές, με τη σύμφωνη γνώμη της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
αναστολή της αποπληρωμής δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων 
για πιστωτικές διευκολύνσεις προς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
και για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών, καθώς και την αναστολή 
της υποχρέωσης χρηματοοικονομικών οργανισμών να ετοιμάσουν, 
υποβάλουν και ανακοινώσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις.)

Ν.39(Ι)/2020     •  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ενσωμάτωση στον βασικό νόμο των απαιτήσεων που επιβάλλει στα 
κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί 
η ανανέωση και συνέχιση για την περίοδο 2020-2029 του ισχύοντος 
φορολογικού καθεστώτος στην κυπριακή ναυτιλία, δηλαδή του συστήματος 
φορολόγησης με ετήσιο φόρο χωρητικότητας, κατόπιν εξασφάλισης 
σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.)

Ν.44(Ι)/2020     •  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων
Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
[Εναρμόνιση με το Άρθρο 64.5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία 
επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/
ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ. 
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή των βημάτων τιμής σε μετοχές, 
αποθετήρια έγγραφα, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, πιστοποιητικά 
και λοιπά παρόμοια χρηματοπιστωτικά μέσα δεν εμποδίζει τις ρυθμιζόμενες 
αγορές να ταυτίζουν εντολές μεγάλου μεγέθους στο ενδιάμεσο των 
τρεχουσών τιμών αγοράς και πώλησης.]

Ν.45(Ι)/2020     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που 
επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω 
επενδυτικού ταμείου.)

Ν.46(Ι)/2020     •  Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για στελέχωση και δημιουργία δομής και 
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οργανικών θέσεων λειτουργού του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων.)

Ν.58(Ι)/2020     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2020.
[Παραχώρηση πίστωσης φόρου σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη 
περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον προβούν σε μείωση 
του ενοικίου για περίοδο μέχρι τριών μηνών εντός του έτους 2020, ως 
μέτρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η 
πίστωση φόρου που παραχωρείται ισούται με το 50% του ποσού μείωσης 
του ενοικίου, νοουμένου ότι η εν λόγω μείωση ενοικίου δεν υπερβαίνει 
το πενήντα τοις εκατό (50%) και δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του μηνιαίου ενοικίου.
Ειδικότερα, θεσπίσθηκαν ρυθμίσεις βάσει των οποίων:
1. η πίστωση φόρου παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά σε 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και εμπίπτει εντός της 
φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών 
μείωσης,

2. η μείωση ενοικίου γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη 
και ενοικιαστή,

3. η πίστωση φόρου δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά 
ορίζονται στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο,

4. η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού 
φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020, και

5. οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.]

Ν.59(Ι)/2020     •  Ο περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων στον Τομέα του Τουρισμού Νόμος του
2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας για στήριξη του τομέα του τουρισμού, ο οποίος 
υπέστη πλήγμα συνεπεία της πανδημίας του ιού COVID-19, με την 
οποία παραχωρείται δικαίωμα σε διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, 
τουριστικές επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να εκδίδουν 
πιστωτικές σημειώσεις στα αντισυμβαλλόμενα μέρη για προπληρωμές που 
είχαν λάβει στην περίπτωση ακυρώσεων συμβάσεων λόγω της πανδημίας 
του SARS-COVID-19 και παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων προς 
όφελος των δικαιούχων των πιστωτικών σημειώσεων, σε περίπτωση 
που διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών, τουριστικές ή ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις που εξέδωσαν πιστωτική σημείωση καταστούν αφερέγγυοι.)
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N.64(I)/2020     •  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας
(Καταργητικός) Νόμος του 2020.
(Κατάργηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Νόμου του 2006 και κατ’ επέκταση του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, καθότι από τη σύστασή του το 
2006 και μετέπειτα το συμβούλιο έχει παραμείνει ανενεργό και δεν έχει 
συγκληθεί ποτέ. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω συμβουλίου έχουν ήδη 
αναληφθεί από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, 
το οποίο έχει συσταθεί βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου κατά 
τη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018.)

Ν.66(Ι)/2020     •   Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου που διέπει τη νοητή έκπτωση 
τόκου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.)

Ν.67(Ι)/2020     •   Ο περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στον τερματισμό μίσθωσης κινητής 
και ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες 
κινητή περιουσία αποτελεί αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης και ο 
μισθωτής αρνείται ή αδυνατεί να την παραδώσει στον εκμισθωτή μετά τον 
τερματισμό της μίσθωσης.)

Ν.73(Ι)/2020       •   - Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2020.

Ν.74(Ι)/2020    - Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης 
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2020.

ΚΔΠ 267/2020   - Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2020.

(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης 
των καταθέσεων και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής 
νομοθεσίας. Ειδικότερα, κατάργηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων 
των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, διαγραφή των σχετικών 
αναφορών στην κείμενη νομοθεσία ως απόρροια της ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ως πιστωτικού 
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ιδρύματος και μεταφορά των κεφαλαίων του εν λόγω ταμείου στο Ταμείο 
Εγγύησης Καταθέσεων.)

Ν.76(Ι)/2020     •  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/475 του Συμβουλίου της 18ης 

Φεβρουαρίου 2019 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 
2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού δήμου Καμπιόνε 
ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίμνης του Λουγκάνο στο 
τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της 
Οδηγίας 2008/118/ΕΚ.]
 

N.77(I)/2020     •  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης 

Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής 
που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ώστε 
να ρυθμιστεί η καταβολή φόρου που προκύπτει από τη φορολόγηση κατά 
την έξοδο από τη Δημοκρατία.]

Ν.79(Ι)/2020      •  - Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2020.

ΚΔΠ 283/2020   - Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)
(Αρ.2) Κανονισμοί του 2020.

ΚΔΠ 284/2020  - Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μετακινήσεις Αγαθών για
Απόθεμα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος) Κανονισμοί του 
2020.

[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης 

Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον 
αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο 
σύστημα ΦΠΑ για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών 
μελών. Ειδικότερα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στα αποθέματα 
που βρίσκονται στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος προσώπου κατά 
τη μεταφορά τους σε άλλο κράτος μέλος, τις διαδοχικές παραδόσεις 
αγαθών που υπόκεινται σε ενιαία ενδοκοινοτική μεταφορά και θέματα 
που αφορούν τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε σχέση με την 
απαλλαγή για την παράδοση αγαθών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο σε σχέση 
με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών (VIES).]

N.80(I)/2020     •   Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2020. 
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[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 
2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις 
ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες και 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 για 
τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση 
επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με στόχο τη νομοθετική 
ρύθμιση αναφορικά με τα ακόλουθα:
1. Τη φορολόγηση κατά την έξοδο, δηλαδή στην περίπτωση κατά 

την οποία οι φορολογούμενοι μεταφέρουν εκτός της Δημοκρατίας τη 
φορολογική τους έδρα ή/και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

2. Την αποφυγή διπλής έκπτωσης λόγω ασυμφωνιών στη μεταχείριση 
υβριδικών μέσων είτε λόγω αντίστροφων υβριδικών μέσων είτε λόγω 
ασυμφωνίας στη μεταχείριση της φορολογικής κατοικίας.]

Ν.81(Ι)/2020     •  Ο περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Νόμος του 2020.
[Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία των μικρών 
διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, που δύνανται να 
διαχειρίζονται οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, των οποίων τα 
περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στην 
Οδηγία 2011/61/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 
σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και 
για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των 
Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.]

Ν.82(Ι)/2020     •  Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Επέκταση χρονικά της ανάθεσης από τον Υπουργό Οικονομικών των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του Εφόρου Φορολογίας και των 
Βοηθών Εφόρων Φορολογίας, σε περίπτωση που οι θέσεις παραμένουν 
κενές από τρεις μήνες σε έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης της πράξης 
ανάθεσης για επιπλέον έξι μήνες.)

Ν.84(Ι)/2020     •   Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας μέχρι τη 14η 

Ιανουαρίου 2021 και της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων 
μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2020 και μη συνυπολογισμός δόσεων που 
δεν καταβλήθηκαν από πρόσωπα τα οποία ήταν ενταγμένα σε ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 
και 30ής Ιουνίου 2020 για σκοπούς ακύρωσης της ρύθμισης.)
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ΚΔΠ 82/2020     •   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2020.
(Διαγραφή από τους βασικούς κανονισμούς αναφορών στον όρο «Ηνωμένο 
Βασίλειο», ώστε, σε περίπτωση αποχώρησης από την ΕΕ χωρίς την 
επίτευξη συμφωνίας, η εν λόγω χώρα να μη θεωρείται κράτος μέλος σε 
σχέση με την επιβολή ΦΠΑ.)

ΚΔΠ 193/2020   •  Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων
Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί 
του 2020.
(Ρύθμιση της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών 
Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. Ειδικότερα, το Γραφείο 
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται ως διαχειριστής του 
συστήματος, με εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, με χρήστες τις αρμόδιες 
αρχές της Δημοκρατίας και απαλείφονται αναχρονιστικές διατάξεις, όπως 
και διατάξεις που περιορίζουν την ανεξαρτησία του Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων.)

Ν.91(Ι)/2020     •  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.
(Συμμετοχή στην επιτροπή διαχείρισης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης 
λειτουργού της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχει πανεπιστημιακό προσόν 
στα νομικά και ασχολείται μεταξύ άλλων με νομικής φύσεως θέματα στο 
γραφείο που υπηρετεί αντί εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, όπως σχετικά προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.)

Ν.92(Ι)/2020     •   - Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.

Ν.93(Ι)/2020    - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020.

Ν.94(Ι)/2020    - Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2020.

(Επιβολή σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση τόκου επί του οφειλόμενου 
φόρου κληρονομιάς, κεφαλαιουχικών κερδών και ακίνητης ιδιοκτησίας.)

Ν.95(Ι)/2020     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
                                    2020.

(Κατάργηση της υποχρέωσης φορολογούμενου προσώπου για την 
υποβολή εξισωτικής κατάστασης αναφορικά με άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, καθώς και εισαγωγή ρυθμίσεων για τη δυνατότητα μεταφοράς 
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εκπτώσεων που χορηγούνται, αλλά δε διεκδικούνται κατά την 
εναπομείνασα προκαθορισμένη χρονική περίοδο ωφέλιμης ζωής των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων.)

Ν.98(Ι)/2020     •  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ορισμός του Υπουργικού Συμβουλίου ως αρμόδιας αρχής για τον Βοηθό 
Γενικού Λογιστή, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω 
νόμου και για τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας.)

Ν.99(Ι)/2020     •  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος  
                                     του 2020. 

(Ορθότερη εναρμόνιση με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 
της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 
2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά 
με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK, καθώς και εισαγωγή ρυθμίσεων 
για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου.)

Ν.100(Ι)/2020    •       Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Εισαγωγή ρυθμίσεων που επιτρέπουν τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης 
για τις συνελεύσεις πιστωτών, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω 
παράτασης της ισχύος του προστατευτικού διατάγματος που εκδίδεται από 
το δικαστήριο, στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης Προσωπικού Σχεδίου 
Αποπληρωμής, σε περίπτωση που συντρέχουν έκτακτες ειδικές συνθήκες 
και περιστάσεις.)

Ν.120(Ι)/2020     •  Ο περί Στοιχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αίτηση για άδεια υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, η 
οποία συνοδεύεται εναλλακτικά από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστήριου 
εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί η χρήση του εν 
λόγω υποστατικού για τον συγκεκριμένο σκοπό ή, ελλείψει αυτού, από 
γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου με την οποία παρέχεται η 
συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών 
στοιχήματος, ως ήδη προβλέπεται από τον υφιστάμενο νόμο.)

Ν.121(Ι)/2020     •  O περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του
 2020.
(Κατάργηση της εξουσίας του Εφόρου Φορολογίας να διαγράφει, με βάση 
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τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, φορολογικά 
χρέη, ώστε τα μη εισπράξιμα ποσά του κράτους να τυγχάνουν χειρισμού 
από την Τεχνική Επιτροπή η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.)

Ν.122(Ι)/2020    •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2020.
(Ενίσχυση της φοροεισπραξιμότητας και αντιμετώπιση της απάτης στον 
τομέα του ΦΠΑ.)

Ν.123(Ι)/2020     •  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 77δ, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2009/138/
ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 2, σημείο 
1, της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), 
της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».]

Ν.124(Ι)/2020     •   - Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού
Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ν.125(Ι)/2020    - Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.

[Εκ νέου εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται 
με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και 
την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, 
καθώς και με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του ΕΚ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ 
και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.]
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Ν.126(Ι)/2020     •  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2020.
(Εισαγωγή ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του βασικού 
νόμου και παραχώρηση εργαλείων στο Τμήμα Φορολογίας για περιορισμό 
της φοροδιαφυγής και ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του 
κράτους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού 
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.48(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου
του 2019, Νόμος (Αρ. 1) του 2019.
(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού 
που δεν υπερβαίνει τα €7.105.000 για την κάλυψη των δαπανών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2019.)

Ν.75(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2020
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος 
προβλέπει έσοδα ύψους €13.500.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.85(ΙΙ)/2019     •    Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2020 Νόμος του  2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για το 
έτος 2020, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €13.775.814 και δαπάνες 
ύψους €14.275.814.)

Ν.130(Ι)/2019     •  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2019.
(Προσθήκη πρόνοιας, ώστε να μην επηρεάζονται η νόμιμη συγκρότηση και 
οι εξουσίες της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σε 
περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της.)

Ν.144(Ι)/2019     •  Ο περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Προσθήκη πρόνοιας για τη διαφύλαξη των πράξεων και αποφάσεων του 
Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του.)

Ν.148(Ι)/2019    •  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2019.
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(Ένταξη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και των συνεργατών 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο προσωπικό του και 
ίδρυση ειδικών θέσεων καθηγητή επί συγκεκριμένου επιστημονικού 
αντικειμένου.)

ΚΔΠ 342/2019   •  Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά
Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 
σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ώστε να αποδίδεται ακριβέστερα ο 
προσανατολισμός του και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.)

ΚΔΠ 364/2019   •  Οι περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2019.
(Διόρθωση στον Κανονισμό 8, ώστε, αντί της λέξης «προαγωγή», η οποία 
παρεισέφρησε κατά λάθος στους υφιστάμενους κανονισμούς του 2010, 
να αναφέρεται η λέξη «ανέλιξη», που είναι ο σωστός όρος σε σχέση με τα 
μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.)

ΚΔΠ 388/2019   •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε:
1. να μετονομαστεί η υφιστάμενη Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας

σε Ερευνητική Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροκυμάτων Φωτονικής και 
Αισθητήρων - Electronics, Microwaves, Photonics and Sensor Research 
Center και

2. να ιδρυθεί νέα ερευνητική μονάδα με την ονομασία «Ερευνητικό Κέντρο 
Βιοϊατρικής Μηχανικής - Biomedical Engineering Research Centre».]

ΚΔΠ 389/2019   •   Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Ρύθμιση του υφιστάμενου κενού ως προς τη διαδικασία σύστασης του 
ακαδημαϊκού συμβουλίου και του συμβουλίου μιας ερευνητικής μονάδας 
και συγκεκριμένα όσον αφορά το άτομο που θα έχει την αρμοδιότητα για 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης των οργάνων αυτών, καθώς 
και για τις περιπτώσεις κένωσης θέσεων σε αυτά.)

Ν.1(ΙΙΙ)/2020     •   Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον
Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς 
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Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να 
αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για 
το 2019, που περιλαμβάνεται σε αυτόν, από τον νέο, αναθεωρημένο, 
κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2020.]

Ν.2(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του
2020 Νόμος του 2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το 2020, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €70.491.056 και δαπάνες 
του ίδιου ύψους.)

Ν.3(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2020 Νόμος του
2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος 
προβλέπει έσοδα ύψους €164.980.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.48(Ι)/2020     •  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος  
                                     του 2020.

(Προσθήκη πρόνοιας βάσει της οποίας η αρμόδια αρχή θα δύναται, σε 
περίπτωση ανωτέρας βίας που οφείλεται σε εχθροπραξίες, πόλεμο, 
τρομοκρατικές ενέργειες, επιδημία, σεισμό και καταιγίδα, να εκδίδει, σε 
ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Ιανουαρίου έκαστου έτους και πριν 
από την ημερομηνία έναρξης των παγκύπριων εξετάσεων νέο διάταγμα, 
αναθεωρώντας τον εκάστοτε σε ισχύ οδηγό εξετάσεων.)

Ν.54(Ι)/2020     •  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
(Tροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Προσθήκη ειδικής διάταξης, ώστε, για όση περίοδο διαρκεί η κρίση λόγω 
της πανδημίας του ιού COVID-19 και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα 
σχετικά υπουργικά διατάγματα και ουχί αργότερο της 31ης Δεκεμβρίου 
2020 η πραγματοποίηση των επιτόπιων επισκέψεων στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, για σκοπούς διενέργειας τμηματικών και προγραμματικών 
αξιολογήσεων από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, να μπορεί 
να αντικατασταθεί με εξ αποστάσεως συνεντεύξεις και τηλεπισκέψεις σε 
χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.)

ΚΔΠ 108/2020   •  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη
Ακαδημαϊκού Προσωπικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Ρύθμιση της διαδικασίας εκλογής, αξιολόγησης και ανέλιξης του ακαδημαϊκού 
προσωπικού.)
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ΚΔΠ 266/2020   •   Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, ώστε, σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης, φυσικών 
καταστροφών ή πανδημίας, μεταξύ άλλων να προβαίνει σε έκτακτες 
ρυθμίσεις σε σχέση με τη φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών και να 
ενημερώνει σχετικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων.)

ΚΔΠ 362/2020   •  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Ρυθμίσεις για σκοπούς εφαρμογής βελτιωμένων χρονοδιαγραμμάτων, 
τα οποία να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων ενόψει 
της σταδιακής εφαρμογής του θεσμού της αξιολόγησης των μαθητών 
στο πλαίσιο των τετραμήνων. Επιπρόσθετα, βελτίωση των διαδικασιών 
αξιολόγησης των μαθητών, με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή των 
υφιστάμενων κανονισμών κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α΄ 
Λυκείου και τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων και των 
οργανωμένων γονέων.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος 
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

N.171(I)/2019     •  Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019.
(Αναστολή μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2020 της υποχρέωσης ανάληψης του 
κόστους διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας για τις λεπτές πλαστικές 
σακούλες μεταφοράς από τους εισαγωγείς και τους κατασκευαστές 
αυτών.)

ΚΔΠ 40/2020      •   Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών
σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για 
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό».]

ΚΔΠ 41/2020     •  Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί)

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Κανονισμοί του 2020.
[Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 6, παράγραφος (α), της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων.]

Ν.20(Ι)/2020     •   - Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός)  
    Νόμος του 2020. 

ΚΔΠ 83/2020    - Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των 
Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμοί 
του 2020.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/
ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/881/ΕΚ».]

Ν.42(Ι)/2020     •  Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
                                    2020.

(Παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής τελών, μισθωμάτων, ενοικίων 
και δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς, 
προς αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19.)

Ν.108(Ι)/2020     •   Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο 
Περιβάλλον) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία (EE) 2018/350 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς».]

Ν.127(Ι)/2020     •  Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής
Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με 
σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών 
και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και 
της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814».]
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων
Αριθμός νόμου            Συνοπτικός τίτλος νόμου

N.87(ΙI)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
                                      του 2020 Νόμος του 2019.

[Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών για το έτος 2020, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €110.600.040 
και έσοδα του ίδιου ύψους.]

N.165(I)/2019     •  Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Παροχή δικαιώματος σε παθόντες που αποτείνονται στην Επιτροπή 
Ανακουφίσεως Παθόντων να υποβάλλουν ένσταση εναντίον απόφασης 
της εν λόγω επιτροπής, η οποία θα εξετάζεται κατ’ αναλογία της ισχύουσας 
στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο διαδικασίας εξέτασης ιεραρχικής 
προσφυγής.)

Ν.4(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2020 Νόμος του  
                                    2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
για το έτος 2020, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €17.078.219 και 
έσοδα ύψους €15.439.857.)

Ν.5(ΙΙ)/2020    •  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2020  
                                    Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για 
το έτος 2020, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €378.204 και έσοδα ίδιου 
ύψους.)

N.96(I)/2020     •  Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των  
                                    Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Ρύθμιση θεμάτων σε σχέση με τις περιουσίες αγνοούμενων πολιτών της 
Δημοκρατίας της περιόδου 1963-1967, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις 
διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 
Αριθμός νόμου/           Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.168(Ι)/2019    •  Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/55/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
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της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος 
πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («Κανονισμός ΙΜΙ»).]

Ν.81(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών 
                                     Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 2) του 2019.

[Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥΠΥ) συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €5.173.181 για την κάλυψη 
δαπανών που αφορούν στην πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού για νέες 
θέσεις Προσωπικού Υποδοχής, Λειτουργών Πληροφορικής, Προϊσταμένου 
Μονάδας, επιχειρησιακών διευθυντών και διευθυντή μεταμοσχευτικού κέντρου, 
την καταβολή επιδομάτων, την αγορά φαρμάκων και την αγορά λογισμικού 
συστήματος.]

Ν.1(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του  
                                    2020 Νόμος του 2020.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το οικονομικό έτος 2020, ο 
οποίος προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €459.679.508 και δαπάνες του 
ίδιου ύψους.)

Ν.2(Ι)/2020     •  Ο περί Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση
χωρίς Συμφωνία (Ρύθμιση του Δικαιώματος Άσκησης Νομοθετικά 
Κατοχυρωμένου Επαγγέλματος Υγείας στη Δημοκρατία) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του δικαιώματος άσκησης νομοθετικά 
κατοχυρωμένου επαγγέλματος υγείας στη Δημοκρατία, σε περίπτωση 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία.)

Ν.8(ΙΙ)/2020     •     Οι περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2020 
Νόμος του 2020.
[Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Aσφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους 
€1.051.103.644 και δαπάνες ύψους €969.613.198.]

Ν.9(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2020 Νόμος του 2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου για το οικονομικό έτος 2020, ο οποίος προβλέπει έσοδα συνολικού 
ύψους €2.240.000 και δαπάνες ύψους €2.730.000.)

Ν.70(Ι)/2020      •  Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
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(Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και 
κάλυψη κενών που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του. Ειδικότερα, 
ρυθμίζεται το επάγγελμα του βοηθού αισθητικού, καθορίζεται σύστημα 
ελέγχου και επιθεώρησης της εφαρμογής των διατάξεων της εν λόγω 
νομοθεσίας, εισάγεται απαγόρευση της χρήσης λέιζερ υψηλής ισχύος 
από εγγεγραμμένους αισθητικούς χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας 
από το Συμβούλιο Εγγραφής Αισθητικών και αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
εγγραφής αισθητικών στο Μητρώο Αισθητικών, με βάση τα κριτήρια 
που ίσχυαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017, σε όσους από αυτούς είχαν 
αποκτήσει τα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.)

Ν.78(Ι)/2020       •  Ο περί Εγγραφής Οστεοπαθητικών και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 
του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του οστεοπαθητικού.)

Ν.111(Ι)/2020     •  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Υγείας για έκδοση διαταγμάτων για τη 
ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, 
στις αργίες και ημιαργίες, καθώς και στο κλείσιμο και άνοιγμά τους εκ 
περιτροπής. Περαιτέρω, κατάργηση σχετικής διάταξης με την οποία 
παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία έκδοσης σχετικών 
κανονισμών.)

ΚΔΠ 364/2020   •  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική 
Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Παροχή εξουσίας στην αρμόδια αρχή να επιβάλλει πρόσθετους 
περιορισμούς στη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, αφού λάβει υπόψη 
τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής που θα συσταθεί για θέματα που 
αφορούν τη ρύθμιση της φαρμακευτικής κάνναβης.)

ΚΔΠ 365/2020   •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί 
του 2020.
(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους καθορίζονται οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας από νοσηλευτές και μαίες στο πλαίσιο του 
ΓΕΣΥ, ο τρόπος αμοιβής τους, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας από αυτούς, η διαδικασία εγγραφής τους 
στο ΓΕΣΥ, η διαδικασία σύναψης σύμβασης των νοσηλευτών και των 
μαιών με τον ΟΑΥ, καθώς και η τήρηση αρχείου από αυτούς.)

ΚΔΠ 366/2020   •   Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) 
Κανονισμοί του 2020.
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(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους καθορίζονται οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας από άλλους επαγγελματίες υγείας, στο 
πλαίσιο του ΓΕΣΥ, ο τρόπος αμοιβής τους, οι ελάχιστες απαιτήσεις για 
την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από αυτούς, η διαδικασία 
εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, η διαδικασία σύναψης σύμβασης των εν λόγω 
επαγγελματιών υγείας με τον ΟΑΥ, καθώς και η τήρηση αρχείου από 
αυτούς.)

ΚΔΠ 378/2020   •   Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Κατάργηση των περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των 
Φαρμακείων Κανονισμών του 2020.)

Ν.14(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΚΥΠΥ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €385.162 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην πρόσληψη 
επιπρόσθετου προσωπικού, για τη στελέχωση τόσο της κεντρικής διεύθυνσης 
όσο και των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥΠΥ.)
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Νομοσχέδια
Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.110-2019)

Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (Καταργητικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.153-2017)

Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.070-2019)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2020 Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.185-2019)

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.170-2019)

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Καταργητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.152-2019)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.230-2019)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.201-2019)

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.149-2015)

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.150-2015)

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.049-2020)

O περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την 
Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους και τη Μερική 
Επιδότηση Επιτοκίων σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων 
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και Αυτοτελώς Εργαζομένων Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.038-2020)

Ο περί στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων σύμφωνα με το 
προσωρινό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
του COVID-19 Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.071-2020)

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.153-2018)

Ο περί  Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.069-2020)

Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.134-2019)

Ο περί Ρυθμίσεως των Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Αγνοούμενων Κρατικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.011-2018)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.228-2019)

Ο περί Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.008-2017)

Προτάσεις νόμου
Ο περί της Εικοστής Πέμπτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.111-2019)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης.)
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(Αρ. Φακ. 23.02.060.112-2019)

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.034-2019)

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 
Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.078-2018)

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013.
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.054.022-2013)

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.116-2018)

Ο περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Αρ. Φακ. 23.02.001.2005)

Ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου και Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.056.169-2015)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.126-2019)

Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
(Πρόταση νόμου των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
και Μάριου Μαυρίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας.)
(Αρ. Φακ. 23.02.055.020-2014)

Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
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(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή και Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.112-2017)

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αντρέα Φακοντή και Άριστου Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 
ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.113-2017)

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Αννίτας Δημητρίου, Γιώργου Κάρουλλα και Ελένης Σταύρου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.035-2019)

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Αννίτας Δημητρίου, Γιώργου Κάρουλλα και Ελένης Σταύρου εκ μέρους 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.036-2019)

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.031-2019)

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.011-2020)

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, 
Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους 
του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.137-2019)

Κανονισμοί
Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.053-2019)

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.054-2019)

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Θέση Γενικού Διευθυντή) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.055-2019)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.03.057.045-2020)

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί
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Γ.    Καταψηφισθέντα σχέδια νόμου 

Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου των κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά, Ευανθίας Σάββα και Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.078-2017)

Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών, Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών, και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά 
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.082-2017)

Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου, (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.020-2020)

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός)
(Αρ. 5) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.255-2019)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου των  κ. Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, 
και Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.061-2017)

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.008-2019)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου της κ. Ελένης Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-
Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.029-2020)

Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας.)
(Αρ. Φακ. 23.02.057.064-2016)

•
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Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.047-2020)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.115-2018)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.104-2019)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.061.021-2020)

Σχέδιο απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των 
βουλευτών καθορίζεται σε ενενήντα (90), από τους οποίους το εβδομήντα τοις εκατόν 
(70%) θα εκλέγεται από την ελληνική κοινότητα και το τριάντα τοις εκατόν (30%) από 
την τουρκική κοινότητα όπως προνοείται από το άρθρο 62(2) του συντάγματος.
(Κατατέθηκε από το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.10.002)

Γ.    Καταψηφισθέντα σχέδια νόμου 
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Δ.   Ψηφισθέντα σχέδια νόμου και εγκριθέντες κανονισμοί 
       με τη διαδικασία του επείγοντος

Νομοσχέδια

Ν.148(Ι)/2019     •  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2019.
(Ένταξη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και των συνεργατών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο προσωπικό του και ίδρυση ειδικών 
θέσεων καθηγητή επί συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου.)

Ν.162(Ι)/2019     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας αφενός στις καθοριζόμενες σε 
κανονισμούς περιπτώσεις η μέγιστη διάρκεια αναπληρωματικού διορισμού 
μέλους της αστυνομίας σε θέση βαθμού αμέσως ανώτερου του βαθμού 
που κατέχει να δύναται να επεκταθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας από δύο 
έτη σε τέσσερα και αφετέρου ο αναπληρωματικός διορισμός ή η παράταση 
αναπληρωματικού διορισμού ή ο αναπληρωματικός επαναδιορισμός σε 
θέση βαθμού Ανώτερου Αξιωματικού να διενεργείται μετά από έγκριση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην 
πλήρωση κενών που παρατηρούνται στην ιεραρχία της αστυνομίας, ώστε να 
διασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της.)

Ν.70(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας   
     Καζίνου του 2020 Νόμος του 2019.

Ν.74(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής του 2020 Νόμος του 2019.

Ν.78(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
                          Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2019. 

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €25.000.000 και χρήση τους για την κάλυψη επιπρόσθετης εφάπαξ 
πληρωμής της ΑΤΗΚ προς το Ταμείο Συντάξεως.)

Ν.84(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2020 
Νόμος του 2019.

Ν.86(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυση Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2020 Νόμος του 2019.

Ν.24(Ι)/2020        •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αναστολή της επιβολής επιβάρυνσης πρόσθετου φόρου και τόκου, καθώς 
και των ποινικών μέτρων για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στον φόρο 
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προσώπων για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν την 29η Φεβρουαρίου 
2020, την 31η Μαρτίου 2020 και την 30ή Απριλίου 2020, υπό την προϋπόθεση 
ότι το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 
για τις εν λόγω περιόδους και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ 
μέχρι τη 10η Νοεμβρίου 2020.)

Ν.25(Ι)/2020    •  Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Διατήρηση της καταβολής συνεισφορών στο ΓΕΣΥ για την περίοδο από την 
1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, με βάση τους αρχικούς 
συντελεστές συνεισφοράς που ίσχυσαν από την 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 
29η  Φεβρουαρίου 2020 από μισθωτούς, εργοδότες, αυτοεργοδοτουμένους, 
εισοδηματίες και το κράτος ως εργοδότη και ως τρίτο μέρος.)

Ν.26(Ι)/2020      •  O περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Παραχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών, σε περίπτωση που αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, να εκδίδει διάταγμα για αναστολή της ημερομηνίας υποβολής 
της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος από εταιρείες, αυτοεργοδοτουμένους 
με λογαριασμούς και για κάθε πρόσωπο που υποχρεούται να υποβάλει 
φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.)

Ν.27(Ι)/2020      •  Ο περί των  Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της 
Πανδημίας του ιού COVID 19 Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη έκτακτων μέτρων 
και η εφαρμογή πολιτικών αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. 
Ειδικότερα, παραχωρούνται εξουσίες στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποφασίζει για ορισμένα θέματα, με στόχο 
την καλύτερη διαχείριση των επιπτώσεων της ενσκήψασας πανδημίας, το 
επίδομα ασθενείας, την ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς και το ανεργιακό 
επίδομα, καθώς και επί διαδικαστικών θεμάτων που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των διατάξεων του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου και 
άλλων νόμων αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου, ώστε να απλοποιηθούν 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της πανδημίας.)

Ν.28(Ι)/2020      •  Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Παραχώρηση δυνατότητας διενέργειας τηλεδιασκέψεων των συλλογικών 
οργάνων, σε περίπτωση που καθίσταται δυσχερής η φυσική παρουσία των 

Δ.   Ψηφισθέντα σχέδια νόμου και εγκριθέντες κανονισμοί 
       με τη διαδικασία του επείγοντος
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μελών του οικείου οργάνου ή για συναφείς λόγους, καθώς και ειδοποίησης 
των μελών συλλογικού οργάνου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα.)

Ν.29(Ι)/2020       •   Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
(Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής των δόσεων που αντιστοιχεί στους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής 
κατά δύο μήνες για οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής 
οφειλόμενων κοινωνικών εισφορών βάσει των διατάξεων της βασικής 
νομοθεσίας.)

Ν.30(Ι)/2020      •   Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση ειδικής προσωρινής νομοθεσίας, ώστε κάθε διαδικασία για ανάκτηση 
κατοχής υποστατικού υπαγομένου στις διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου 
Νόμου να αναστέλλεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις.)

Ν.31(Ι)/2020      •  Ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αύξηση της χρηματικής ποινής που προβλέπεται για τα αδικήματα που 
διαπράττονται κατά παράβαση των κανονισμών και/ή των διαταγμάτων που 
εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων 
αναφορικά με τη διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκύπτει 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.32(Ι)/2020       •  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Πρόβλεψη ώστε αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων 
του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
κανονισμών και διαταγμάτων να υπόκεινται σε εξώδικη ρύθμιση, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για διαχείριση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης που προκύπτει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.37(Ι)/2020     •  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μη καταβολής οφειλόμενου 
ποσού δικαιώματος ή τέλους για το έτος 2019 εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής, να επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση επί του μη 
καταργηθέντος δικαιώματος ή τέλους, η οποία θα ισούται:
1. με πέντε τοις εκατόν (5%) επί του εν λόγω ποσού στην περίπτωση 

πληρωμής του εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής και 

2. με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) επ’ αυτού στην περίπτωση πληρωμής 
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του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης 
προθεσμίας πληρωμής.]

Ν.42(Ι)/2020    •   Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Παροχή διευκολύνσεων αποπληρωμής τελών, μισθωμάτων, ενοικίων 
και δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται σε σχετικούς κανονισμούς, 
προς αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιούργησε η εφαρμογή 
περιοριστικών μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας 
COVID-19.)

Ν.49(Ι)/2020     •     Ο περί των  Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της 
Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση νομοθεσιών οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ανάγκης 
λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας 
COVID-19, η οποία πλήττει και τη Δημοκρατία.)

Ν.51(Ι)/2020     •  Ο περί της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Τροποποίηση νομοθεσιών οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της ανάγκης 
λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, συνεπεία της ενσκήψασας πανδημίας 
COVID-19, η οποία πλήττει και τη Δημοκρατία.)

Ν.75(Ι)/2020      •  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, καθώς και η 
ανανέωση των υφιστάμενων αδειών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020.)

Ν.11(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €369.000.000 για τη διενέργεια 
δαπανών για την υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020 είναι ανεπαρκής, με στόχο την κάλυψη των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Στήριξης της οικονομίας για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.)

Ν.12(ΙΙ)/2020     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου 
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συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €220.000.000 και χρήση τους για τη 
διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους 
δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον 
προϋπολογισμό για το έτος 2020 είναι ανεπαρκής. Αφορά στην κάλυψη 
του κόστους συνέχισης, μέχρι τη 12η Ιουνίου 2020, των ειδικών σχεδίων 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 
περαιτέρω στήριξη της οικονομίας για αντιμετώπιση της πανδημίας της 
νόσου COVID-19 και την υλοποίηση του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.)

Ν.14(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΚΥΠΥ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €385.162 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στην πρόσληψη 
επιπρόσθετου προσωπικού, για τη στελέχωση τόσο της κεντρικής 
διεύθυνσης όσο και των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥΠΥ.)

Ν.7(ΙΙΙ)/2020     •  Ο περί της Συμφωνίας για τη Φιλοξενία των Επιχειρησιακών Γραφείων
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο στην Κυπριακή 
Δημοκρατία (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
[Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για 
τη φιλοξενία των επιχειρησιακών γραφείων της EASO στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.]

Προτάσεις νόμου
Ν.40(Ι)/2020     •   Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Αναστολή ορισμένων προθεσμιών που τίθενται από νομοθεσίες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη με 
στόχο να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα αυτά μέχρι τη λήξη των εξαιρετικών 
και απρόβλεπτων περιστάσεων που δημιουργήθηκαν στον τομέα της δημόσιας 
υγείας από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.)

Ν.41(Ι)/2020     •  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Καταβολή του δικαιώματος έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης 
επαγγέλματος μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και αναστολή των 
διατάξεων που αφορούν την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής 
του δικαιώματος αυτού εντός τριών μηνών από τη λήξη της ετήσιας άδειας.)
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Κανονισμοί 
ΚΔΠ 414/2019   •   Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2019. 

(Σταδιακή μείωση του χρόνου εργασίας των μελών της αστυνομίας, ώστε να 
εναρμονιστεί με τον χρόνο εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων.)

ΚΔΠ 193/2020   •   Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων 
Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί 
του 2020.
(Ρύθμιση της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών 
Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας. Ειδικότερα, το Γραφείο 
του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται ως διαχειριστής του 
συστήματος με εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, με χρήστες τις αρμόδιες αρχές 
της Δημοκρατίας, και απαλείφονται αναχρονιστικές διατάξεις, όπως και διατάξεις 
που περιορίζουν την ανεξαρτησία του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
ΚΔΠ 360/2019   •  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των βασικών κανονισμών περί Σπόρων (Λαχανικά) του 2002 έως 
2018 για εναρμόνιση με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/114 της Επιτροπής 
της 24ης Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/90/ΕΚ 
και 2003/91/ΕΚ για τη θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 7 της 
Οδηγίας 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου και του άρθρου 7 της Οδηγίας 2002/55/
ΕΚ του Συμβουλίου, αντίστοιχα, όσον αφορά τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για 
την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών 
ειδών.]

ΚΔΠ 362/2019   •  Οι περί Ορθολογιστικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 της Επιτροπής της 15ης Μαΐου 2019 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
όσον αφορά την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΚΔΠ 282/2020   •   Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και 

Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία.]

ΚΔΠ 285/2020   •   Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα Εργοστάσια 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Διαγραφή, από τους βασικούς κανονισμούς, προνοιών που αφορούν χημικούς 
παράγοντες των οποίων τα όρια επαγγελματικής έκθεσης ρυθμίζονται στην 
Οδηγία (ΕΕ) 2017/2398 και τα οποία μεταφέρονται στην κυπριακή έννομη 
τάξη με τους περί της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  (Καρκινογόνοι και 
Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2020.]

ΚΔΠ 380/2020   •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής
      Πρακτικής)  Κανονισμοί του 2020.

[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/10/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής 
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εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές 
των χημικών ουσιών (κωδικοποίηση), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του ΕΚ και του Συμβουλίου.]

ΚΔΠ 381/2020   •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού CLP)  Κανονισμοί 
του 2020.
[Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
την τροποποίηση και την κατάργηση των Οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/
EΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 («Κανονισμός 
CLP»).]

ΚΔΠ 382/2020   •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού PIC)  Κανονισμοί 
του 2020.
[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 649/2012 της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά 
με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων, όπως αυτός 
αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΚ) 689/2008 («Κανονισμός PIC»).]

ΚΔΠ 383/2020   •   Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του κανονισμού REACH)  Κανονισμοί 
του 2020.
[Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 126 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων («Κανονισμός REACH»).]

ΚΔΠ 384/2020   •  Οι περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 2017/852) Κανονισμοί του 2020.
[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/852 του ΕK και του Συμβουλίου 
της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1102/2008.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων
ΚΔΠ 376/2020   •  Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών 

Εναέριας Κυκλοφορίας) Κανονισμοί του 2020.
[Θέσπιση μέτρων εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/340 της 
Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων 
και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά 
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 
του ΕΚ και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 805/2011 της Επιτροπής.]

ΚΔΠ 377/2020   •   Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Άδειες και Πιστοποιητικά Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Κατάργηση των βασικών Κανονισμών που αντικαταστάθηκαν από τους ΚΔΠ 
376/2020 που θεσπίζουν μέτρα εφαρμογής του ευρωπαϊκού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό 
τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες 
και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας δυνάμει του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 216/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του 
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 805/2011 της Επιτροπής.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
ΚΔΠ 400/2019   •   Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμοί του 2019.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου της 10ης 

Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών 
στην ΕE.]

ΚΔΠ 84/2020     •   Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών
και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 5(2)(α) και (4), το άρθρο 6(2), το άρθρο 
7(5), το άρθρο 8(1), το άρθρο 10(8), το άρθρο 13(1), το άρθρο 15(2) και (3) 
και το άρθρο 16(4), εκ νέου εναρμόνισης με το άρθρο 2(4), το άρθρο 6(1), το 
άρθρο 13(1) και το άρθρο16(6), καθώς και εναρμόνισης με το άρθρο 5(2)(β) 
της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του ΕK και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων.]

ΚΔΠ 193/2020   •   Οι περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Κεντρικό Σύστημα Μητρώων 
Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμοί του 
2020.
[Αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ:
1.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 

2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕE στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 
2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕE στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον 
γεωργικό τομέα, ως τελευταία έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 



84

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

(ΕΕ) 2019/316.
3.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 

για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

4.  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 
2012 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες 
χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, ως τελευταία έχει τροποποιηθεί από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1923.]

ΚΔΠ 283/2020   •  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2)
Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης 

Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά 
την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα ΦΠΑ για 
τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών.]

ΚΔΠ 284/2020  •  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Μετακινήσεις Αγαθών για Απόθεμα 
στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την 
εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα ΦΠΑ για τη 
φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών.]

ΚΔΠ 267/2020   •   Οι περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

ΚΔΠ 40/2020     •  Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών 
σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 
2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
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ηλεκτρονικό εξοπλισμό.]

ΚΔΠ 41/2020     •  Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2020.
[Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 6, παράγραφος (α) της Οδηγίας 1999/31/
ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων.]

ΚΔΠ 83/2020    •  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση των Εθνικών 
Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών Ρύπων) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 14ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών 
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/35/
ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/881/ΕΚ.]
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Κατά την υπό αναφορά περίοδο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες που του 
χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέπεμψε στη 
Βουλή για επανεξέταση είκοσι πέντε (25) ψηφισθέντες νόμους. 

Ο περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση 
Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.159-2017) 
(Ρύθμιση της δυνατότητας άρσης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας στις περιπτώσεις 
και υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 17.2.Β του συντάγματος.)
(Ψηφίστηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020, αναπέμφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2020.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 7 
Φεβρουαρίου 2020.) 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.058.012-2017) 
(Καθορισμός ανώτατου αριθμού θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή μέλους του δημοτικού 
συμβουλίου.)
(Ψηφίστηκε στις 3 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 22 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.058.011-2017)
(Καθορισμός ανώτατου αριθμού θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή μέλους του κοινοτικού 
συμβουλίου.) 
(Ψηφίστηκε στις 3 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 22 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας του Κρέατος των Πουλερικών Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.001-2020)
(Κατάργηση του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση 
και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμου και αντικατάστασή του από νέο νόμο, ώστε 
να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας του κρέατος 
πουλερικών και να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή σχετικών πράξεων της ΕΕ.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών 
Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.028-2020)
(Κατάργηση του περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Επώαση και των Νεοσσών 
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Πουλερικών Νόμου του 2004 και αντικατάστασή του με νέο, έτσι ώστε αφενός μεν να 
εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις προδιαγραφές εμπορίας των αβγών 
προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος, αφετέρου δε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των σχετικών πράξεων της ΕΕ.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο Κυρωτικός του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προστασία του 
Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
του 1981 Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.022-2020)
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 1981.]
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του 
Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας 
αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική 
Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.092-2020)
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Διακυβερνητικής Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου 
από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές.]
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.001-2019)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε εκλογέας ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 
άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, λόγω αναπηρίας, να δύναται να ζητήσει από τον 
προεδρεύοντα εκλογής ή από άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του να τον βοηθήσει 
να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.091-2020)
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(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καταργηθεί η υποχρέωση φορολογούμενου 
προσώπου για υποβολή εξισωτικής κατάστασης αναφορικά με άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
καθώς και να εισαχθούν ρυθμίσεις για δυνατότητα μεταφοράς εκπτώσεων που χορηγούνται, 
αλλά δε διεκδικούνται κατά την εναπομείνασα προκαθορισμένη χρονική περίοδο ωφέλιμης 
ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.008-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου 
ακίνητης ιδιοκτησίας να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.006-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιβάλλεται τόκος επί του πληρωτέου φόρου 
κληρονομιάς σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση).
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.) 

Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.025-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 
2004/109/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση 
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των 
οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK, καθώς και να καταστεί αποτελεσματικότερη η 
εφαρμογή του.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.096-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στην επιτροπή διαχείρισης του ταμείου αντί 
εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία, να συμμετέχει λειτουργός της δημόσιας υπηρεσίας που κατέχει πανεπιστημιακό 
προσόν στα νομικά και απασχολείται μεταξύ άλλων με νομικής φύσεως θέματα στο γραφείο 
που υπηρετεί, ο οποίος θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
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(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.019-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν στις περιουσίες 
αγνοουμένων πολιτών της Δημοκρατίας της περιόδου 1963-1967 που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, κατά τρόπο που να ισχύσουν και για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία αγνοουμένων οι διατάξεις του άρθρου 14 του περί Διαθηκών και 
Διαδοχής Νόμου, καθώς και άλλα θέματα αναφορικά με την κήρυξη σε κατάσταση αφάνειας 
αγνοούμενου προσώπου.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.019-2020)
[Κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169(2) του συντάγματος, της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία 
στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας.]
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)  

Ο περί Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.111-2020)
[Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία (EE) 2018/350 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2001/18/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.]
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.055-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε τα τέλη για την έκδοση της αίτησης για χορήγηση 
άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων και για τη διεξαγωγή μετρήσεων αερίων αποβλήτων να 
καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
αντί με κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται σήμερα.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)

•

•

•

•
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(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.137-2019)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να απαλειφθούν από αυτόν διατάξεις που αφορούν 
θέματα κυβερνοασφάλειας τα οποία προβλέπονται σε άλλο νόμο, καθώς και να μετονομαστεί ο 
ΕΡΗΕΤ σε Επίτροπο Επικοινωνιών.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.136-2019)
[Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου του 2018 με νέο νόμο, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως 
η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 
2016 σχετικά με τα μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και 
πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.]
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.011-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις οικείες συμβουλευτικές 
επιτροπές που συστήνονται βάσει του υφιστάμενου νόμου, για να συμβουλεύουν την Επιτροπή 
Δημόσιας Υπηρεσίας για την πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού 
και προαγωγής, εφόσον αποφασιστεί αρμοδίως η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την 
πλήρωση κενών θέσεων, να αναθέτουν την ετοιμασία θεμάτων και τη βαθμολόγηση των 
γραπτών της γραπτής εξέτασης και σε κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και 
όχι μόνο σε δημόσιους λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται βάσει των 
διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.007-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης είσπραξης φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών να επιβάλλεται τόκος σε μηνιαία αντί σε ημερήσια βάση.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την οποία εγκρίθηκαν στις 17 Ιουλίου 

•

•

•

•

•
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2020 οι κατάλογοι θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου.
(Αρ. Φακ. 15.15.002)
(Έγκριση θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για την πλήρωση των οποίων διεξάγονται 
γενικές γραπτές εξετάσεις από την Ειδική Επιτροπή και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να διεκδικήσουν υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτύχει στην εξέταση αυτή.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 31η Ιουλίου 2020.)

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για δημοσιοποίηση ή μη της λεγόμενης 
«Λίστας Γιωρκάτζη» βάσει εισήγησης της Ad Hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη 
Διερεύνηση Θεμάτων που Αφορούν σε Δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων.
(Αρ. Φακ. 23.07.023.005 - 23.10.002.001)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Ιουλίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής  την 31η Ιουλίου 2020.)

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.063-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παραταθεί η περίοδος ισχύος πολεοδομικών 
αδειών που λήγουν εντός του έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή 
σχετικής αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική αρχή.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 20 Αυγούστου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής)

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.064-2020)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να παραταθεί η περίοδος ισχύος αδειών οικοδομής 
που λήγουν εντός του έτους 2020 κατά ένα έτος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή 
σχετικής αίτησης στην αρμόδια αρχή.)
(Ψηφίστηκε στις 17 Ιουλίου 2020, αναπέμφθηκε στις 20 Αυγούστου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής)
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Ο περί Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων 
(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.090-2019)
(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία αναστέλλονταν προσωρινά οι διαδικασίες έναρξης και/ή 
συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία προς ικανοποίηση 
δανειακής διευκόλυνσης προς οφειλέτη ο οποίος δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη 
προς ένταξη στο Σχέδιο «Εστία».) 
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019, αναπέμφθηκε στις 19 Ιουλίου 2019.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 29 Ιουλίου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 1/2019)
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 3 Ιουνίου 2020 - Ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός.)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.097-2019) 
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να θεσμοθετηθούν πρόνοιες που να διασφαλίζουν 
το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη σε δικαστική προστασία κατά τη διάρκεια υπό εξέλιξη 
διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Αυγούστου 2019.)
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 9 Αυγούστου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 2/2019)
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 3 Ιουνίου 2020 - Ο νόμος κρίθηκε συνταγματικός.)

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις που Συνάπτονται από 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.056-2019) 
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη σύναψη 
επιχειρηματικών συμβάσεων από τη χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές, κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο που προστατεύονται οι καταναλωτές στις καταναλωτικές συμβάσεις δυνάμει του περί 
Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.) 
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019, αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση νέου κειμένου νόμου στις 2 Αυγούστου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 3/2019)
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 3 Ιουνίου 2020 - Ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός 
ως προς συγκεκριμένα άρθρα αυτού.)
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           Αρκτικόλεξα

ΑΗΚ: 

ΑΤΗΚ: 

ΓΕΣΥ: 

ΔΣΜΚ: 

ΕΑΣ: 

ΕΕ: 

ΕΚ: 

ΕΟΚ: 

ΕΣΚ: 

ΘΟΚ: 

ΚΔΠ: 

ΚΟΑ: 

ΚΟΔΑΠ: 

ΚΥΠΕ: 

ΟΑΥ: 

ΟΚΥΠΥ: 

ΟΧΣ: 

ΡΙΚ:

ΣΥ: 

ΦΠΑ: 

CLP:  

CSIRT: 

EASO:  

IMI: 

PIC:  

REACH: 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Γενικό Σύστημα Υγείας

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

κανονιστική διοικητική πράξη 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

σχέδια υπηρεσίας

φόρος προστιθέμενης αξίας

Classification, Labelling and Packaging Regulation

Computer Security Incident Response Team

European Asylum Support Office

Internal Market Information System

Prior Informed Consent Regulation

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
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	2020cover nomothetiko 6 mm.
	VOLUME 2 nomothetiko ergo 2020 indd (3)

