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Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.8(ΙΙΙ)/2020      •        Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής  
     Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σε θέματα   
     Δημόσιας Ασφάλειας (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.

(Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σε θέματα Δημόσιας 
Ασφάλειας, η οποία υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2018, στη Λευκωσία, δυνάμει 
της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 82.765 και ημερομηνίας 17 
Αυγούστου 2017.)

Ν.9(ΙΙΙ)/2020     •  Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς                                     
    Ρύπους (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

[Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Στοκχόλμης, οι οποίες 
αφορούν στην ένταξη στα παραρτήματα της εν λόγω σύμβασης των χημικών 
ουσιών «Dicofol», του υπερφθοροοκτανικού οξέος (PFOA), των αλάτων του 
και των συναφών ενώσεων (PFOA-related compounds), για τη χρήση των 
οποίων ισχύουν ήδη περιορισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.]

Ν.1(ΙΙΙ)/2021      •  Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας αναφορικά με το Καταστατικό του 
Διεθνούς Οργανισμού East Mediterranean Gas Forum (EMGF) (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2021.
[Κύρωση της διακυβερνητικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της 
Κύπρου, της κυβέρνησης του Ισραήλ, της κυβέρνησης της Αιγύπτου, της 
κυβέρνησης της Ελλάδας, της κυβέρνησης της Ιταλίας, της κυβέρνησης 
της Ιορδανίας και της κυβέρνησης της Παλαιστίνης αναφορικά με το 
Καταστατικό του Διεθνούς Οργανισμού EMGF, η ίδρυση του οποίου έχει 
σκοπό τη μεταξύ των ιδρυτικών της μελών συνεργασία για τη διαχείριση 
της βιώσιμης, αποτελεσματικής και περιβαλλοντικά συνειδητής ανάπτυξης, 
χρήσης και διατήρησης των αποθεμάτων φυσικού αερίου προς όφελος των 
λαών τους.]

Ν.2(ΙΙΙ)/2021     •   Ο περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά 
από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα Φυτοπροστασίας 
στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της 
Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα 
Χημικά Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο, ώστε να εισαχθούν 
περιορισμοί, οι οποίοι ήδη ισχύουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην εισαγωγή ή 
την εξαγωγή του βιομηχανικού προϊόντος «Hexabromocyclododecane» και του 



8

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

προϊόντος φυτοπροστασίας «Phorate».)

Ν.3(ΙΙΙ)/2021       •    Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, 
Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις πρόνοιες του κυρωθέντος 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και 
Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης 
ή Τιμωρίας και εφαρμογή των συστάσεων της Υποεπιτροπής για την 
Πρόληψη των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής και 
Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ώστε οι 
επισκέψεις του Εθνικού Σώματος Επισκέψεων σε τόπους κράτησης να 
πραγματοποιούνται ελεύθερα.)

Ν.4(ΙΙΙ)/2021        •  Ο περί της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
του Κράτους του Ισραήλ για το Υπό-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για 
τη Θαλάσσια Ρύπανση (Κυρωτικός) Νόμος του 2021.
(Κύρωση της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
του Κράτους του Ισραήλ για το Υπό-Περιφερειακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης 
για τη Θαλάσσια Ρύπανση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης για τη Συνεργασία για την Παρεμπόδιση της Ρύπανσης από Πλοία 
και, σε περιπτώσεις Επείγουσας Ανάγκης, για την Καταπολέμηση της Ρύπανσης 
της Μεσογείου Θάλασσας, καθώς και η αναθεώρηση του Παραρτήματος 10 
του σχεδίου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.)

Ν.5(ΙΙΙ)/2021        •   Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (Κυρωτικός)  
                                          (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

(Κύρωση των τροποποιήσεων του πίνακα Ι του Παραρτήματος Χημικών 
Ουσιών στη Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων του 1993, οι 
οποίες υιοθετήθηκαν στη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών στη Σύμβαση για 
την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων του 1993 κατά την 24η σύνοδό της στις 
27 Νοεμβρίου 2019.)

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

Ν.2(ΙΙ)/2021     •    Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021.)
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                   •  Έγκριση προϋπολογισμών οργανισμών δημόσιου δικαίου/ταμείων/ 
                                      ρυθμιστικών αρχών/επιτροπών/συμβουλίων για το οικονομικό έτος 2021.

[Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους προϋπολογισμοί των κάτωθι:

- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ),

- Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ),

- Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),

- Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), 

- Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας,

- Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ),

- Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και     
          Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ),

- Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), 

- Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου,

- Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ),

- Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων    
           με Αναπηρία, 

- Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής  
           Φύσης,

- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ),

- Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ), 

- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ),

- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ),

- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών   

           (ΚΟΔΑΠ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ),

- Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ),

- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ),

- Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ),

- Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ),

- Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και  
          Τεχνικών Έργων,
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- Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

₋ Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και

- Xρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).]

N.15(ΙI)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου     
                                      του 2019 Νόμος του 2019 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κάλυψη δαπάνης ύψους €148.686, η οποία προέκυψε από την επιβολή 
εταιρικού φόρου που επιβλήθηκε επί του πλεονάσματος του ΔΣΜΚ για το 
οικονομικό έτος 2019.)

N.17(II)/2020      •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2020.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €254.241.358 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.)

N.18(ΙI)/2020     •       Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού        
                                   Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2020.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €7.550.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς 
για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2020 κρίνεται 
ανεπαρκής.)

N.41(IΙ)/2021     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2021.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €250.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια 
δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 
του 2021 είναι ανεπαρκής.)

N.43(IΙ)/2021     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2021.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €148.524.438 και η χρήση τους για τη διενέργεια 
δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 
του 2021 είναι ανεπαρκής.)

N.44(IΙ)/2021   •    Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2021.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου συμπληρωματικών ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ
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πιστώσεων ύψους €20.000.000 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών  
προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει 
οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό 
του 2021 είναι ανεπαρκής.)

N.147(I)/2020     •     Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2020.
(Δυνατότητα καταβολής οφειλών ΦΠΑ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις σε 
χρονικό ορίζοντα έξι μηνών.)

N.151(I)/2020     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2020.
(Πρόβλεψη, ώστε πρόσωπα τα οποία εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο 
προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό 
και δεν αποτελούν μέλη της δημόσιας υπηρεσίας να υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος.)

N.152(I)/2020     •   Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Συμβουλίου της ΕΚΚ με γνώμονα την 
απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των συνεδριάσεών του.)

Ν.157(Ι)/2020      •         Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2019 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ 
σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης όσον 
αφορά τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης.]

N.176(I)/2020    •   - Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

N.178(I)/2020               - Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος 
του 2020.

N.180(I)/2020               - Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος 
του 2020.

N.181(I)/2020               - Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2020.

N.182(I)/2020   - Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

N.183(I)/2020               - Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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N.184(I)/2020               - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 της ισχύος των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων 
και κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση 
των αναδιαρθρώσεων δανείων και οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 
2020.)

N.179(I)/2020     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2020.
(Επέκταση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου μέχρι το φορολογικό 
έτος 2025, καθώς και διασφάλιση της εφαρμογής της φοροαπαλλαγής για
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης φορολογουμένου.)

Ν.206(Ι)/2020     •  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2020.
(Απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών της δωρεάς ακίνητης 
ιδιοκτησίας από ανάδοχο γονέα προς ανάδοχο τέκνο.)

Ν.212(Ι)/2020     •  O περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του βασικού 
νόμου, οι οποίες αφορούν την πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από ενυπόθηκο 
δανειστή, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 στην περίπτωση κύριας κατοικίας η 
αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις €350.000 και επαγγελματικής στέγης πολύ 
μικρής επιχείρησης.)

Ν.5(Ι)/2021          •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αναστολή της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για την καθορισμένη 
φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 
καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021 
και παραχώρηση ευχέρειας καταβολής του σε τρεις ισόποσες δόσεις 
καταβλητέες τη 10η Απριλίου, 10η Μαΐου και 10η Ιουλίου του έτους 2021, 
με στόχο τη διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις 
επιπτώσεις της κρατούσας πανδημίας.)

Ν.6(Ι)/2021         •  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Παράταση κατά τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής της έκτακτης 
αμυντικής εισφοράς αναφορικά με τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος 
που αφορά το φορολογικό έτος 2018, ήτοι μέχρι την 30ή Απριλίου 2021, 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων ή/και προστίμων, με στόχο τη 
διευκόλυνση των οφειλετών οι οποίοι έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της 
κρατούσας πανδημίας.)

Ν.19(Ι)/2021     •  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Εξαίρεση από την επιβολή φόρου κατανάλωσης των λιπαντικών λαδιών 
ή άλλων λαδιών που διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως 
καύσιμα κινητήρων ή ως πρόσθετα στα καύσιμα κινητήρων.)

Ν.28(Ι)/2021     •   Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2018/843 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (Οδηγία 
2018/879/ΕΕ).]

N.30(I)/2021     •  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2018/843 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (Οδηγία 
2018/879/ΕΕ).]

Ν.31(Ι)/2021     •   Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Επέκταση της περιόδου για την οποία παραχωρείται πίστωση φόρου σε 
ιδιοκτήτες οι οποίοι ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία στεγάζονται 
επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με βάση το περί 
Λοιμοκάθαρσης (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του 
Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 και οι οποίοι προβαίνουν 
σε εθελοντική μείωση του ενοικίου.]

Ν.32(Ι)/2021     •   Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021.
[Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς 
των ιδιοκτητών οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου 
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για την ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις 
η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με βάση το περί Λοιμοκάθαρσης 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού 
COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021.]

N.41(I)/2021     •  Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 
2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την 
υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 
σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.]

N.62(I)/2021       •   Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικού 
προσώπου, καθώς και καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό 
έτος 2020 η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021.)

Ν.63(Ι)/2021     •  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.
(Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης εργοδότη για το φορολογικό 
έτος 2020 η οποία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021.)

Ν.64(Ι)/2021     •  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2021. 
(Παράταση της προθεσμίας καταβολής της δεύτερης δόσης προσωρινής 
φορολογίας για το φορολογικό έτος 2020 η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.)

N.66(I)/2021       •   Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με την 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 Ι Ι ) , 
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.]
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Ν.69(Ι)/2021     •  Ο περί της Διάλυσης του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
Νόμος του 2021.
(Κατάργηση του βασικού νόμου και κατ’ επέκταση διάλυση του Ανεξάρτητου 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης και μεταφορά οποιωνδήποτε στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού, καθώς και του αποθεματικού του στο Πάγιο 
Ταμείο της Δημοκρατίας.)

N.72(I)/2021     •   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
(Εξαίρεση από την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας συναλλαγών που 
διενεργούνται από εκπαιδευτικούς οργανισμούς οι οποίοι, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του περί Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, εξουσιοδοτούνται για την 
παροχή εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διοργάνωση σχετικών εξετάσεων, 
καθώς και για τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικής εκπαίδευσης τεχνίτη 
οχημάτων.)

Ν.76(Ι)/2021       •   Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών 
και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2021.
[Ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 20(2) της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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.]

Ν.77(Ι)/2021       •   Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που 
προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 22(4), τρίτο εδάφιο, και ορθότερη εναρμόνιση με 
το 28(1) της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για 
καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010.]

N.78(I)/2021     •  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1504 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.]

Ν.79(Ι)/2021       •  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Παραχώρηση δυνατότητας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών 
με δόσεις σε οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID-19.)

Ν.80(Ι)/2021       •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021.
(Διαγραφή των χρηματικών και λοιπών επιβαρύνσεων για μη έγκαιρη 
υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κατά 
την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020 λόγω αντικειμενικής δυσκολίας 
των φορολογουμένων να ανταποκριθούν έγκαιρα στις πιο πάνω υποχρεώσεις 
ένεκα της υποχρεωτικής αναστολής οικονομικών δραστηριοτήτων λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19.)

Ν.90(Ι)/2021      •  Ο περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών 
και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί:
1. εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες 
οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και 
τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου και

2. εναρμόνιση με το άρθρο 3 και εκ νέου εναρμόνιση με ορισμένα άρθρα 
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των 
Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.]

N.91(I)/2021     •  Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση των Οδηγιών 
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2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (Οδηγία 2018/879/ΕΕ).]

N.92(I)/2021      •  Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί:
1. εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα 
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ,

2. ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για 
τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 82/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/
ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/
ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των Κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και 

3. ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2399 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 
2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά 
την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην 
πτωχευτική ιεραρχία.]

Ν.93(Ι)/2021       •  Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί:
1. εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες 
οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και 
τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου και

2. εναρμόνιση με ορισμένες από τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/36 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/
ΕΕ και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.]
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N.94(I)/2021        •  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί μεταξύ άλλων:
1. εναρμόνιση με την Οδηγία 2019/878/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις 
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες 
εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου,

2. εναρμόνιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα 
απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ,

3. εναρμόνιση με το άρθρο 3 και η ορθότερη εναρμόνιση με το άρθρο 109 
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ και για την κατάργηση των 
Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΕ και

4. ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 2 και 59 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 
2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 
πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και 
των Οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των 
Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.]

N.95(I)/2021     •   Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2021.
[Εναρμόνιση με το άρθρο 62.6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 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/EE, 2014/59/ΕΕ 
και 2014/65/ΕΕ.]

Ν.96(Ι)/2021     •  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
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[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί:
1. εναρμόνιση με την Οδηγία 2019/879/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των 
ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ,

2. ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 2, 36, 44, 46, 47, 50, 66 και 101 και 
εκ νέου εναρμόνιση με το άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για 
τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2001/24/
ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/
ΕΚ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 
και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και

3. ορθότερη εφαρμογή του βασικού νόμου.]

Ν.97(Ι)/2021     •  Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2021.
[Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί: 
1. εκ νέου εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 
την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την 
κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ,

2. εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις 
χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοδοτικές 
εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες 
εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου και

3. εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με 
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 648/2012.]

Ν.98(Ι)/2021       •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
[Αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του βασικού 
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νόμου που αφορούν στην πώληση ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο 
δανειστή μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 στην περίπτωση: 
1. κύριας κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται για τη διαμονή του χρεώστη 

και της οικογένειάς του για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών κατ’ έτος 
και η αξία της δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις €500.000,

2. επαγγελματικής στέγης πολύ μικρής επιχείρησης που εργοδοτεί 
λιγότερα από δέκα πρόσωπα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα €2.000.000 και

3. αγροτεμαχίου του χρεώστη η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν 
υπερβαίνει τις €250.000.]

Ν.110(Ι)/2021     •  Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα 
για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους 
Νόμος του 2021.
[Παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ύψους μέχρι ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό 
την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε 
επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που καθίστανται δικαιούχοι, 
για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 
κρατικής ενίσχυσης, με απώτερο στόχο τη στήριξη της οικονομίας κατά την 
τρέχουσα έξαρση της νόσου COVID-19.]

N.116(Ι)/2021     •   Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Εφόρου 
Φορολογίας ή του Βοηθού Εφόρου Φορολογίας σε περίπτωση που η θέση 
αυτού κενωθεί είτε με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου είτε για οποιονδήποτε 
άλλο λόγο από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή από άλλο 
εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο πρόσωπο μέχρι την πλήρωση της αντίστοιχης 
θέσης, η διαδικασία της οποίας εν πάση περιπτώσει πρέπει να ολοκληρωθεί 
μέχρι την 6η Ιουλίου 2022.)

N.118(I)/2021     •  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Δυνατότητα Υπουργικού Συμβουλίου να παρατείνει τη διάρκεια της θητείας 
του συνόλου ή μέρους των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου 
του ΟΧΣ για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την 
ημερομηνία λήξης της θητείας τους, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλόλητας των νέων 
μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική οδηγία 
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της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.)

Ν.119(Ι)/2021     •  Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των 
συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.)

                           
                             •   Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021.
[Παράταση της στοχευμένης αναστολής της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων 
ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, λόγω των συνεχιζόμενων και 
εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η 
έξαρση της πανδημίας COVID-19, και αναθεώρηση της εκτιμημένης αξίας των 
ακινήτων που καλύπτονται από την αναστολή, ώστε ο προτεινόμενος νόμος 
να εφαρμόζεται για κύρια κατοικία μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα 
χιλιάδων ευρώ (€350.000), επαγγελματική στέγη με ετήσιο κύκλο εργασιών 
μέχρι επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€750.000) και για αγροτεμάχιο μέχρι 
εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000).] 
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

ΚΔΠ 617/2020    •  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Η περίοδος απουσίας υπαλλήλων με άδεια χωρίς απολαβές για απασχόληση 
σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε διεθνείς οργανισμούς, 
καθώς και προσώπων που συνοδεύουν συζύγους που υπηρετούν σε 
διπλωματικές ή άλλες αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, να 
λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για σκοπούς προαγωγής.]

ΚΔΠ 174/2021  •   Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της ΕΚΚ  από το 60ό έτος 
στο 65ο έτος.)

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

Ν.145(Ι)/2020    •   Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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(Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων αναφορικά με τη χορήγηση δελτίου 
ταυτότητας και την έκδοση ή ανανέωση ταξιδιωτικού εγγράφου.)

Ν.174(Ι)/2020      •   Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων αναφορικά με τη διαφήμιση παιδικών 
παιχνιδιών και τη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και γραφείων στοιχημάτων.)

Ν.193(Ι)/2020     •  Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και Ορισμένων 
Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών 
τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση ρυθμίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της παραγράφου 4 του 
άρθρου 18 της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.)

Ν.207(I)/2020     •  Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2020. 
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου βάσει του οποίου ορισμένες νομικές 
οντότητες, ήτοι εταιρείες, συνεργατικές εταιρείες και άλλης νομικής μορφής 
επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις θα μπορούν να εγγραφούν ως κοινωνικές 
επιχειρήσεις.)

Ν.210(Ι)/2020     •  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Επέκταση του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου τα συμβαλλόμενα 
σε σύμβαση εκχώρησης μέρη δύναται να καταθέτουν την εν λόγω σύμβαση 
στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο από δύο σε έξι μήνες από τη 
συνομολόγησή της.)

Ν.16(Ι)/2021        •  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Εισαγωγή ειδικής διάταξης αναφορικά με τις βουλευτικές εκλογές του έτους 
2021, ώστε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης για ψηφοφορία στα εκλογικά 
κέντρα του εξωτερικού να λήγει την 23η Απριλίου αντί τη 2α Απριλίου 2021.)

Ν.17(Ι)/2021     •   Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Θέσπιση ρυθμίσεων, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό 
Εσωτερικών σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους δημόσιας υγείας ή 
άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως σεισμού, πλημμύρας, επιδημίας 
ή άλλων παρόμοιων γεγονότων, να ορίζει τη διενέργεια αναπληρωματικής 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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εκλογής για την πλήρωση θέσης κοινοτάρχη ή μέλους κοινοτικού συμβουλίου 
σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατά την οποία συμπληρώνεται 
η προβλεπόμενη χρονική περίοδος εντός της οποίας με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία απαιτείται η διεξαγωγή της εν λόγω εκλογής, ήτοι η περίοδος των 
σαράντα πέντε ημερών από την κένωση θέσης του κοινοτάρχη ή του μέλους 
του κοινοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα.)

Ν.26(Ι)/2021     •  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Παροχή δυνατότητας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας εκπομπής 
ήχου και για σκοπούς λειτουργίας των αυτοτελών αιθουσών δεξιώσεων.)

Ν.45(Ι)/2021     •  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Αναθεώρηση της διάταξης με την οποία ποινικοποιείται η μεταφορά 
προσώπου έναντι κομίστρου διά υδάτινης οδού με ανασφαλές σκάφος 
είτε λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το εν λόγω σκάφος είτε 
λόγω υπερφόρτωσης, ώστε το εν λόγω αδίκημα να συνιστά κακούργημα, 
η διάπραξη του οποίου επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι δώδεκα έτη ή/και 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000).] 

Ν.46(Ι)/2021       •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
(Αύξηση των ανώτατων ορίων των ποινών φυλάκισης ή/και προστίμου που 
δύναται να επιβληθούν σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για ορισμένα 
αδικήματα που αφορούν στην παράνομη είσοδο, διέλευση και παραμονή 
υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία, προκειμένου να καταστούν πιο 
αποτρεπτικές. Επιπροσθέτως, αναθεώρηση των διοικητικών κυρώσεων 
που επιβάλλονται στους εργοδότες για παράβαση των διατάξεων σε σχέση 
με την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και τροποποίηση της 
διάταξης που προβλέπει την ποινικοποίηση της υποβοήθησης υπηκόου τρίτης 
χώρας, προκειμένου να εισέλθει ή να διέλθει το έδαφος της Δημοκρατίας 
ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, ώστε η πράξη αυτή να αποτελεί 
αδίκημα, όταν συντελείται με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.)

Ν.53(Ι)/2021     •  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση προσωρινής ισχύος, η οποία θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που διενεργείται με τη συγκατάθεση 
του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακίνητης 
ιδιοκτησίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων 
εργασιών, να μην ισχύει η προβλεπόμενη απαγόρευση μεταβίβασης της 
επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της.)



24

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

(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.54(Ι)/2021      •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Eγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση προσωρινής ισχύος, η οποία θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, 
σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που διενεργείται, με τη συγκατάθεση 
του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, μεταβίβαση ή/και υποθήκευση ακίνητης 
ιδιοκτησίας για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων 
εργασιών, να μην ισχύει η προβλεπόμενη απαγόρευση μεταβίβασης της 
επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της.)
(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.59(Ι)/2021     •  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Θέσπιση ρυθμίσεων για την έκδοση, ανανέωση, αναστολή και ανάκληση 
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στη Δημοκρατία.)

Ν.60(Ι)/2021     •  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Θέσπιση ρυθμίσεων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
ταυτότητας στη Δημοκρατία.)

Ν.73(Ι)/2021         •  Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021.
[Εισαγωγή ειδικής διάταξης για τη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του 
δικαιώματος του εκλέγειν από εκλογείς οι οποίοι αποτελούν επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της νόσου COVID-19 και, με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως 
(Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού 
COVID-19) Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, θα τελούν σε καθεστώς 
περιορισμού κατά την ημέρα της ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές 
του έτους 2021, ήτοι την 30ή Μαΐου 2021, με αποτέλεσμα να μη δύνανται 
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με φυσική παρουσία σε εκλογικό 
κέντρο.]

Ν.74(Ι)/2021        •  Ο περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
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(Χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών 
μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και ανανέωση 
των υφιστάμενων αδειών που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2021.)

Ν.75(Ι)/2021       •   Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Παροχή εξουσίας στην πολεοδομική αρχή να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες 
διατηρητέων οικοδομών διοικητικά πρόστιμα και να απαιτεί την επαναφορά 
των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση.)

Ν.83(Ι)/2021         •  Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στην προκήρυξη 
προσφορών για σκοπούς παροχής διευκολύνσεων στις παραλίες και εισαγωγή 
ρυθμίσεων, σύμφωνα με τις οποίες παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2021, η ισχύς των αδειών παροχής διευκολύνσεων οι οποίες ευρίσκοντο 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της 
Παραλίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 και καθορίζεται ότι η προκήρυξη 
των προσφορών θα διενεργηθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους 
2021.]

Ν.99(Ι)/2021         •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Ρύθμιση σε σχέση με την έκδοση άδειας λειτουργίας υποστατικού, ώστε 
να δύναται το συμβούλιο δήμου να χορηγεί την εν λόγω άδεια χωρίς την 
προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης για το εν λόγω υποστατικό.)

             •       Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Αναθεώρηση του υφιστάμενου κριτηρίου διαίρεσης γης η οποία βρίσκεται 
σε γεωργικές ζώνες και ζώνες προστασίας, ώστε η αρδευόμενη γη να 
δύναται να διαιρεθεί σε τεμάχια με εμβαδόν δύο χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα 
κατ’ ελάχιστον και η ξερική γη σε τεμάχια με εμβαδόν τέσσερις χιλιάδες 
τετραγωνικά μέτρα κατ’ ελάχιστον.)
(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 Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
[Αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων, για να μη δημιουργούνται προβλήματα 
συμβατότητας του βασικού νόμου, νομικής και διαδικαστικής φύσεως, με 
διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου.]
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(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.19(ΙΙ)/2020     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2021 
Νόμος του 2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.852.150 και 
δαπάνες ύψους €1.813.485.)

ΚΔΠ 521/2020       •      Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Άλλων
Ωφελημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και 
Εξαρτώμενους Αυτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα να δύναται να 
εκχωρηθούν, να μεταβιβαστούν ή να υπόκεινται σε κατάσχεση, επίσχεση ή 
κράτηση για την αποπληρωμή χρέους οφειλόμενου στο ΡΙΚ, όπως και για την 
ικανοποίηση δικαστικού διατάγματος διατροφής προς συντήρηση συζύγου, 
συμβίου σε πολιτική συμβίωση, πρώην συζύγου ή συμβίου σε πολιτική 
συμβίωση ή τέκνου.)

ΚΔΠ 151/2021   •          Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Παροχή εξουσίας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας να επιβάλλει 
ετήσιο τέλος σε ιδιοκτήτες ή κατόχους ακινήτων ή υποστατικών τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχές εντός των ορίων του και δεν εμπίπτουν στην πρώτη 
και δεύτερη φάση του συστήματος αποχέτευσης λυμάτων Λάρνακας.)

ΚΔΠ 157/2021     •        Οι περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014 σχετικά με 
την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις 
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά (Παροχή Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και 
προϋποθέσεων τους οποίους απαιτείται να πληροί νομικό πρόσωπο, 
προκειμένου να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση για την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής ταυτότητας από την αρμόδια αρχή, την άσκηση εποπτείας και 
ελέγχου στους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
ταυτότητας, καθώς και τον καθορισμό των υποχρεώσεων των εν λόγω 
παρόχων και των λόγων τερματισμού της χορηγηθείσας από την αρμόδια 
αρχή εξουσιοδότησης.)

                   •  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για απόρριψη της υπ’ 
αριθμόν 358/2021 πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 
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Μαρτίου 2021, για την προκήρυξη παγκύπριου δημοψηφίσματος, δυνάμει 
του άρθρου 3(1) του περί Δημοψηφισμάτων Νόμου του 1989, σε σχέση με 
την προωθούμενη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο 
ταυτόχρονα με τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, οι οποίες θα διεξαχθούν την 30ή Μαΐου 2021.

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

Ν.2(ΙΙ)/2021     •  Ο περί Προϋπολογισμού του 2021 Νόμος του 2021- Κεφάλαιο 11.04 - Άρθρο 
3780 «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης».
(Έγκριση του κεφαλαίου του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά τις 
δαπάνες αμυντικής θωράκισης για το οικονομικό έτος 2021.)

Ν.84(Ι)/2021     •  Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και 
Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021.
[Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το σύστημα διαχείρισης 
και προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Δημοκρατίας και 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τους 
κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)».]

ΚΔΠ 181/2021    •  Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Παραχώρηση επιπρόσθετου μηνιαίου χορηγήματος σε εθνοφρουρούς στη 
βάση ιδιαιτεροτήτων που άπτονται της οικογενειακής τους κατάστασης, λόγω 
του ότι απώλεσαν το δικαίωμα εκπλήρωσης μειωμένης στρατιωτικής θητείας 
διάρκειας δεκατεσσάρων μηνών, το οποίο είχαν πριν από την καθολική μείωση 
της στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις σε δεκατέσσερις μήνες.)

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

N.138(I)/2020     •  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Δυνατότητα καταβολής μειωμένων τελών από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
για τη διενέργεια τμηματικών και προγραμματικών αξιολογήσεων 
προγραμμάτων τριετούς διάρκειας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω 
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της νόσου COVID-19 πραγματοποιούνται διαδικτυακές αξιολογήσεις, αντί 
επιτόπιες επισκέψεις.) 

N.146(I)/2020     •  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Υπολογισμός της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας της οικογένειας με βάση 
την πιο πρόσφατη επίσημη εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας, αντί με βάση τις εκτιμήσεις του 2013 που προβλεπόταν έως 
τώρα στην υφιστάμενη νομοθεσία.)

N.165(I)/2020     •   Ο περί Σχολικών Εφορειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Ολοκλήρωση χωρίς καθυστέρηση της διαδικασίας πρόσληψης των σχολικών 
συνοδών από τις Σχολικές Εφορείες για την ικανοποίηση των εκάστοτε 
αναγκών.) 

Ν.166(Ι)/2020     •  Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2020. 
(Έγκαιρος καθορισμός των αναγκών σε σχολικούς συνοδούς για κάθε 
σχολική χρονιά από τις επαρχιακές επιτροπές, με στόχο τον καλύτερο 
προγραμματισμό και την έγκαιρη πρόσληψή τους από τις Σχολικές Εφορείες.)

Ν.167(Ι)/2020     •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ιδιωτικά φροντιστήρια 
και διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.]

Ν.168(Ι)/2020     •  Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία μέσης 
και δημοτικής εκπαίδευσης και διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.]

N.185(I)/2020     •  Ο περί της Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Ενδοσχολικής Βίας Νόμος του 
2020.
(Θεσμοθέτηση της πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικού 
εκφοβισμού και ενδοσχολικής βίας.  Ειδικότερα: 
1. Σύσταση Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής 

Βίας σε κάθε σχολείο για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 
αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας. 

2. Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Ασφαλούς Σχολείου και Ομάδας 
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Ασφαλούς Σχολείου για την εποπτεία, τον συντονισμό και την υλοποίηση 
της πολιτικής του αρμόδιου υπουργείου.  

3. Σύσταση Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για Θέματα Ενδοσχολικής 
Βίας για την επιστημονική και συμβουλευτική καθοδήγηση του 
αρμόδιου υπουργού.)

N.208(I)/2020     •  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. 
(Παραχώρηση παράτασης μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 για τη διενέργεια 
διαδικτυακών αξιολογήσεων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.)

ΚΔΠ 448/2020    •  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2020.
[Θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης και διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.]

ΚΔΠ 449/2020    •  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Θεσμοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία και 
διασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.]

N.4(II)/2021     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας για το οικονομικό 
έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €14.441.466 και έσοδα ύψους 
€13.941.466.)

Ν.11(II)/2021      •  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το οικονομικό 
έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €166.035.000 και έσοδα του 
ίδιου ύψους.)

Ν.12(II)/2021    •   Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 
Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για 
το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €70.702.342 και 
έσοδα του ίδιου ύψους.)
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Ν.13(II)/2021     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2021 
Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €12.210.000 και 
έσοδα του ίδιου ύψους.)

Ν.24(Ι)/2021     •  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Ρύθμιση της δυνατότητας ένταξης στους Πίνακες Διοριστέων ή Διορισίμων, 
αντίστοιχα, των υποψήφιων εκπαιδευτικών για το μάθημα «σχεδιασμός και 
τεχνολογία», εφόσον συμπληρώσουν με επιτυχία την ειδική σειρά μαθημάτων 
για τη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος και υποβάλουν τη σχετική αίτησή 
τους στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας πριν από την 31η Μαρτίου 
2021.)

N.67(I)/2021     •   Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και για Άλλα 
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Παράταση κατά δώδεκα μήνες της προβλεπόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία 
μεταβατικής περιόδου συμμόρφωσης των υφιστάμενων ιδιοκτητών 
ιδιωτικών φροντιστηρίων με τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας 
ιδιωτικών φροντιστηρίων.)

N.113(I)/2021     •  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
                                      του 2021. 

(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού στον αθλητισμό και ρυθμίσεις για εκπόνηση από τον ΚΟΑ 
σχεδίου δράσης για υγιή αθλητισμό, κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, 
καθώς και οδηγού καθοδήγησης για τον χειρισμό περιπτώσεων εκφοβισμού 
και άλλων αδικημάτων εναντίον αθλητών και ατόμων που εμπλέκονται στον 
αθλητισμό.)

ΚΔΠ 96/2021     •  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Ρύθμιση της δυνατότητας συμμετοχής στη σύνθεση του Συμβουλίου της 
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών και ενός μέλους από κάθε τομέα της 
Ιατρικής Σχολής, το οποίο θα ορίζεται από το Συμβούλιο Τομέων της Ιατρικής 
Σχολής και η επιλογή του θα επικυρώνεται με απόφαση της συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
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Ν.160(Ι)/2020     •   Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Απόκτηση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού από την ηλικία των 
17 ετών με υποχρεωτική παρακολούθηση ελάχιστου αριθμού μαθημάτων 
οδήγησης και η υποχρεωτική ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας για 
πρόσωπα άνω των 76 ετών για ανανέωση της άδειας οδήγησής τους.)

Ν.161(Ι)/2020     •  Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με τα άρθρα 1(6), 2(1)(α), 2(1)(β), 2(2) και 2(3) της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Απριλίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την 
αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγιών ορισμένων 
οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων 
ή επιβατών και της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης.]

Ν.162(Ι)/2020     •  Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των
Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία Χρησιμοποιούνται για τη 
Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
[Μερική εναρμόνιση με τα άρθρα 1(2), 1(4), 1(5), 2(1)(α) και το παράρτημα της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 18ης Απριλίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά 
με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγιών 
ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων ή επιβατών και της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια 
οδήγησης.]

Ν.169(Ι)/2020     •  Ο περί των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
[Μερική εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά με 
τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.]

Ν.186(Ι)/2020     •  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις 
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Κάλυψη κενών και διαγραφή διατάξεων για σκοπούς αποτελεσματικότερης 
εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας.)

Ν.187(Ι)/2020     •       Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
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[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σύστημα επιθεωρήσεων 
για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro 
και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ 
και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου.]

Ν.188(Ι)/2020     •  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με 
Επιβατηγά Πλοία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που 
ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες 
των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και 
απόπλου από λιμένες των κρατών μελών.]

Ν.189(Ι)/2020     •  Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύστημα Επιθεωρήσεων για την Ασφαλή 
Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Επιβατηγά Πλοία Ro-Ro και Ταχύπλοα 
Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2110 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σύστημα επιθεωρήσεων 
για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με επιβατηγά πλοία ro-ro 
και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ 
και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου.]

Ν.190(Ι)/2020     •     Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφαλείας Επιβατηγών 
Πλοίων) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφάλειας 
για τα επιβατηγά πλοία και κατάργηση των υφιστάμενων περί Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας για τα Επιβατηγά Πλοία) Νόμων.] 

Ν.197(Ι)/2020     •  Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
(Διαγραφή των καταχωρήσεων που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε 
να μην τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης οι τίτλοι του αρχιτέκτονα λόγω 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.)

ΚΔΠ 589/2020    •  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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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 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.]

ΚΔΠ 590/2020    •  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2020.
(Αντικατάσταση των υφιστάμενων κανονισμών με νέους κανονισμούς για 
σκοπούς ρύθμισης των θέσεων προαγωγής και έγκρισης σχεδίων υπηρεσίας 
για θέσεις προαγωγής του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.)

Ν.21(Ι)/2021      •       Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
(Καταγραφή μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 στην επικυρωμένη κατάσταση 
οχημάτων ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών, αντί δώδεκα που ίσχυε 
προηγουμένως, νοουμένου ότι τα οχήματα αυτά ήδη περιλαμβάνονται στην 
επικυρωμένη κατάσταση.)

ΚΔΠ 180/2021    •       Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Συλλογή, Αξιολόγηση, Ανάλυση και Αποθήκευση 
Αναφορών Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία) Κανονισμοί του 2021.
[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 376/2014 για την αναφορά, ανάλυση και 
παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία, την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών της Επιτροπής 
(ΕΚ) 1321/2007 και (ΕΚ) 1330/2007 και η κατάργηση των ισχυόντων περί 
Πολιτικής Αεροπορίας (Αναφορά Περιστατικών) Κανονισμών του 2005.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.148(Ι)/2020   •  Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1236/2005] (Καταργητικός) Νόμος του 2020.
[Κατάργηση του υφιστάμενου νόμου, δεδομένου ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) 
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1236/2005 έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/125.]

Ν.149(Ι)/2020     •       Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων [Εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/125] Νόμος του 2020.
[Εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων για την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Ιανουαρίου 2019 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να 
χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία».]

Ν.153(Ι)/2020     •   Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2019/1258/ΕΕ της 
Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2019 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
του παραρτήματος της Οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου σε σχέση με 
τους ορισμούς των βασικών μονάδων του SI.)

Ν.154(Ι)/2020     •  Ο περί της Συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της 
Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2020.
[Αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004».]

Ν.155(Ι)/2020   •  Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2010/31/
ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση» και για να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις 
αυτής.]

Ν.164(Ι)/2020      •         Ο περί Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών 
που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη 
Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/943/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 περί 
προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, 
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χρήση και αποκάλυψή τους.]

Ν.170(Ι)/2020     •   Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Έκδοση αδειών για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής για περίοδο τριών 
ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.)

Ν.171(Ι)/2020     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Έκδοση αδειών για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής για περίοδο τριών 
ετών, αντί για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα τρία έτη όπως προβλεπόταν 
στην ισχύουσα νομοθεσία.) 

Ν.172(Ι)/2020     •  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Έκδοση αδειών για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής για περίοδο τριών 
ετών, αντί για περίοδο που δε θα υπερβαίνει τα τρία έτη όπως προβλεπόταν 
στην ισχύουσα νομοθεσία.)

Ν.191(Ι)/2020   •   Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020. 
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/34/
ΕΕ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 14(στ), 16 και 18 της Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ 
όσον αφορά στη δημοσιοποίηση των λογιστικών εγγράφων των εταιρειών 
το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κλεισίματος του 
ισολογισμού τους.]

Ν.192(Ι)/2020     •   Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Παράταση της έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην 
επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που παραλείπουν να υποβάλουν έγκαιρα 
την ετήσια έκθεσή τους στον Έφορο Εταιρειών, ώστε αυτές να τεθούν σε ισχύ 
την 1η Απριλίου 2021, αντί στις 18 Δεκεμβρίου 2020 όπως προβλεπόταν στην 
ισχύουσα νομοθεσία.)

Ν.198(Ι)/2020     •  Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Παροχή εξουσίας στο Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων να 
προβαίνει σε δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα και να υποθηκεύει την 
περιουσία που αποκτά.)

Ν.11(Ι)/2021     •  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού για την Προώθηση της Δίκαιης 
Μεταχείρισης και της Διαφάνειας για τους Επιχειρηματικούς Χρήστες 
Επιγραμμικών Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης Νόμος του 2021.
[Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της 
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δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης» για περαιτέρω προώθηση και 
ενδυνάμωση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική 
αγορά.]

Ν.43(Ι)/2021     •  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Παράταση της έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην επιβολή 
κυρώσεων σε εταιρείες οι οποίες παραλείπουν να υποβάλουν έγκαιρα την 
ετήσια έκθεσή τους στον Έφορο Εταιρειών, ώστε αυτές να τεθούν σε ισχύ την 
1η Ιουνίου 2021, αντί την 1η Απριλίου 2021 όπως προβλεπόταν στην ισχύουσα 
νομοθεσία.)

Ν.44(Ι)/2021     •    Ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης, της Κατανάλωσης Ενέργειας 
και Λοιπών Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα κατά τη 
Χρήση τους Νόμος του 2021.
[Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση 
και για την κατάργηση της Οδηγίας 2010/30/ΕΕ».]

Ν.31(ΙΙ)/2021     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί 
δαπάνες ύψους €48.661.901 και έσοδα ύψους €22.692.662.)

Ν.39(ΙΙ)/2021     •       Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων 
από Πολύτιμα Μέταλλα του 2021 Νόμος του 2021. 
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης 
Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος 
προνοεί δαπάνες ύψους €522.872 και έσοδα ύψους €476.406.)

Ν.47(Ι)/2021      •     Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών 
Εκρηκτικών Υλών (Καταργητικός) Νόμος του 2021.
[Κατάργηση του περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων 
Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμου του 2017, λόγω εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1148, ο οποίος καταργεί τον προγενέστερο Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
98/2013, που αποτελούσε τη νομική βάση του υπό κατάργηση νόμου.]

Ν.48(Ι)/2021     •  Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών 
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Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2021.
[Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή των διατάξεων της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την 
κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, 
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013».]

Ν.106(Ι)/2021   •       Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Διαγραφή μεταξύ άλλων των διατάξεων που παρέχουν τη δυνατότητα σε 
εξουσιοδοτημένους φορείς να πραγματοποιούν μυστικές επισκέψεις σε 
ξενοδοχεία για σκοπούς αξιολόγησής τους.)

Ν.107(Ι)/2021     •        Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση αναφορικά με την εγγραφή εμπορικών σημάτων, ώστε να 
διασαφηνιστεί ότι, πέραν του αιτητή, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την 
εγγραφή εμπορικών σημάτων είναι αποκλειστικά οι δικηγόροι οι οποίοι 
ασκούν δικηγορία με βάση τον περί Δικηγόρων Νόμο.)

Ν.108(Ι)/2021     •       Ο περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και 
της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
[Μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο:
1. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση»,

2. «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. «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/826 της Επιτροπής 
της 4ης Μαρτίου 2019 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και 
IX της Οδηγίας 2012/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων 
του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης».]

Ν.109(Ι)/2021     •       Ο περί Ενεργειακής Απόδοσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Μερική εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο:
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1. «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση» και 

2. «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, 2009/73/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.111(Ι)/2021     •     O περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των 
Μετόχων Νόμος του 2021.
[Θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού 
συμμετοχής των μετόχων».]

Ν.112(Ι)/2021     •  Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί 
συγκεκριμένες νομοθεσίες που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και ενισχύει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες 
του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.)

ΚΔΠ 203/2021    •     Οι περί της Ρύθμισης της  Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
[Ευθυγράμμιση των κανονισμών με τις τροποποιήσεις που επήλθαν από την 
ψήφιση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και 
Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 [Ν.48(Ι)/2021] 
και ρύθμιση της λειτουργίας και αδειοδότησης των κέντρων αναψυχής που 
λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων κατ’ αναλογία των όσων 
προβλέπονται για την αδειοδότηση των κέντρων αναψυχής που αποτελούν 
μέρος ξενοδοχειακής επιχείρησης.]

Ν.117(Ι)/2021     •  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
[Παράταση της προθεσμίας καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του 
ετήσιου τέλους για το έτος 2021 στον Έφορο Εταιρειών από την 30ή Ιουνίου 
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2021 στην 31η Δεκεμβρίου 2021 και παροχή δυνατότητας στον Υπουργό 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για περαιτέρω παράταση της εν λόγω 
περιόδου με έκδοση σχετικού διατάγματος.]

ΚΔΠ 287/2021    •       Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο:
1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1922 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για 

την τροποποίηση, με σκοπό 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 
αργίλιο» και 

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2019 για 
την τροποποίηση του προσαρτήματος Γ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 
2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια όσον αφορά τη φορμαλδεΰδη», 
για την περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών και την ασφάλεια 
των παιχνιδιών.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
N.144(I)/2020   •    Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία 

(Καταργητικός) Νόμος του 2020.
(Κατάργηση του περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από 
Ανομβρία Νόμου, καθότι οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται σε αυτόν 
καλύπτονται πλήρως από τον περί Διαχείρισης Κινδύνου στη Γεωργική 
Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 23 
Ιουλίου 2019.)

ΚΔΠ 522/2020    •       Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2019/990 της Επιτροπής της 17ης 

Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του καταλόγου γενών και ειδών στο άρθρο 
2, παράγραφος 1, στοιχείο β, της Οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, στο 
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου και στο Παράρτημα 



40

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

της Οδηγίας 93/61/ΕΟΚ της Επιτροπής».]

ΚΔΠ 523/2020    •       Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Οπωροφόρων Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την 
Παραγωγή Φρούτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2019/1813 της Επιτροπής της 29ης 
Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/96/
ΕΕ της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση, τη 
σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 
φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή 
φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ 
του Συμβουλίου όσον αφορά το χρώμα της ετικέτας για τις πιστοποιημένες 
κατηγορίες του πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων και το 
περιεχόμενο του εγγράφου προμηθευτή».]

ΚΔΠ 524/2020    •  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.)

ΚΔΠ 525/2020    •  Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών 
Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/1985 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 
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 593/2020    •  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 
Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να περιληφθούν οι ρυθμιζόμενοι επιβλαβείς οργανισμοί μη καραντίνας 
(ΡΕΟΜΚ), τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους στο φυτικό πολλαπλασιαστικό 
υλικό των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 594/2020    •  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλωπιστικών 
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Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας 
τους και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας 
τους, στο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των εν λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 595/2020    •       Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους 
και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους 
όσον αφορά τους σπόρους των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των εν λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 596/2020    •       Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους 
και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους 
όσον αφορά τους σπόρους των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των εν λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 597/2020    •       Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους όσον 
αφορά τους σπόρους των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 598/2020     •          Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους όσον 
αφορά τους σπόρους των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 599/2020    •       Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας του Πολλαπλασιαστικού Υλικού Οπωροφόρων 
Φυτών και Οπωροφόρων Φυτών που Προορίζονται για την Παραγωγή 
Φρούτων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους και 
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τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους στο 
φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των εν λόγω κανονισμών.]

ΚΔΠ 600/2020      •    Οι περί Καθορισμού των Ελάχιστων Προϋποθέσεων και των Ενωσιακών 
Κλάσεων του Προβασικού Πατατόσπορου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2020.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να περιληφθούν οι ΡΕΟΜΚ, τα όρια για το επιτρεπτό της παρουσίας τους και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη της παρουσίας τους όσον 
αφορά τους σπόρους των ειδών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω κανονισμών.]

Ν.214(I)/2020     •  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος του 2020.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
Νόμου με νέο νόμο, ώστε αφενός μεν να βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο αφετέρου δε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τη διενέργεια αγροτικών 
πληρωμών.)

ΚΔΠ 131/2021  •   Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Πρόσληψη, Προαγωγή, 
Υπηρεσία και Πειθαρχικός Έλεγχος Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2021.
[Αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
(Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών με νέους 
κανονισμούς, ώστε να βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί το κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει την πρόσληψη, προαγωγή, υπηρεσία και πειθαρχικό έλεγχο των 
υπαλλήλων του οργανισμού.]

Ν.37(I)/2021       •  Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Παροχή εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να τερματίσει τις λειτουργίες 
και τις αρμοδιότητες της ΕΣΚ και να ρυθμίσει τη διαδικασία διάλυσης και 
εκκαθάρισης αυτής εκδίδοντας για τον σκοπό αυτό σχετικό διάταγμα.)

Ν.38(I)/2021       •       Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της Επιτροπής 
Σιτηρών Κύπρου στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες της ΕΣΚ 
στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και να 
μεταφερθούν οι θέσεις και το προσωπικό στη διοίκηση του ίδιου υπουργείου ή 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 
ανάλογα με την περίπτωση.)
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Ν.39(I)/2021         •   Ο περί της Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών 
για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει τη διατήρηση αποθεμάτων πρώτων υλών 
ζωοτροφών και σιτηρών για ανθρώπινη χρήση.)

ΚΔΠ 141/2021  •  Οι περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής 
Αφυπηρέτησης Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση σχεδίου πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της 
ΕΣΚ, σύμφωνα με το οποίο η ΕΣΚ δύναται να επιτρέψει την πρόωρη εθελοντική 
αφυπηρέτηση των υπαλλήλων της, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν 
σχετικό γραπτό αίτημα.)

Ν.70(I)/2021       •     Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης αγροτών σε σχέδια διαχείρισης κινδύνων 
στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής τα οποία τυγχάνουν 
διαχείρισης από το Τμήμα Γεωργίας και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο 
Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής.)

Ν.71(I)/2021       •  Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αύξηση του ύψους των προβλεπόμενων ποινών σε περίπτωση διαπιστωθείσας 
παράβασης και δημοσιοποίηση των ονομάτων των προσώπων που έχουν 
διαπράξει τις σχετικές παραβάσεις.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.140(Ι)/2020    •     O περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της 
Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Λήψη έκτακτων μέτρων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19.) 

ΚΔΠ 544/2020    •       Οι περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020.
(Θέσπιση ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο μνημονίου συμφωνίας 
για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, που 
υπεγράφη στις 18 Δεκεμβρίου 2019 από τους εργοδοτικούς συνδέσμους ΠΑΣΥΞΕ 
και ΕΞΕΚ-ΣΤΕΚ και τις συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ ενώπιον της 
Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το οποίο καλύπτει 
την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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Ν.158(Ι)/2020   •   Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/957, η οποία τροποποιεί 
την Οδηγία 96/71/ΕΚ, επιβάλλοντας την εφαρμογή των ίδιων όρων εργασίας 
και απασχόλησης για τους αποσπασμένους με εκείνους που ισχύουν για τους 
εργαζομένους του κράτους μέλους υποδοχής.]

Ν.194(Ι)/2020     •  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Ειδική παροχή σύνταξης σε πρόσωπα με θαλασσαιμία ανάλογη της 
θεσμοθετημένης σύνταξης από τα πενήντα έτη της ηλικίας τους και μέχρι την 
κανονική συντάξιμη ηλικία, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισφορών 
για λήψη θεσμοθετημένης σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

               •       Ο περί Προϋποθέσεων Εγγραφής Φωτογράφων σε Επαγγελματικό Μητρώο 
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη νομική ρύθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος 
του φωτογράφου.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

                          •    Οι περί της Θέσπισης Ελάχιστων Απαιτήσεων Δημιουργίας Ειδικά 
Διαμορφωμένων Χώρων Μητρικού Θηλασμού ή/και Άντλησης Γάλακτος 
σε Χώρους όπου Εργάζονται Θηλάζουσες Κανονισμοί του 2020.
(Αποσύρθηκαν από την ολομέλεια στις 3.12.2020.)

Ν.211(I)/2020     •  Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται 
υπό τη φροντίδα του κράτους ή τελούν σε καθεστώς αναδοχής να συνεχίσουν 
να βρίσκονται υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και μετά 
το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή να υιοθετούνται από τους ανάδοχους 
γονείς τους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, με τη συναίνεση της διευθύντριας των 
Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών 
τους γονιών, εφόσον συντρέχουν εύλογοι λόγοι.)

Ν.215(I)/2020     •  Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης συγκεκριμένων αδικημάτων που 
περιλαμβάνονται σε πίνακα.)

ΚΔΠ 106/2021     •  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1833 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 
2019 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων I, III, V και VI της Οδηγίας 2000/54/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά καθαρά 
τεχνικές προσαρμογές και της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/739 της Επιτροπής της 3ης 

Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2000/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη 
του ιού SARS-CoV-2 στον κατάλογο των βιολογικών παραγόντων για τους 
οποίους είναι γνωστό ότι προσβάλλουν τον άνθρωπο και για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1833 της Επιτροπής, καθώς και η επικαιροποίηση τεχνικού 
χαρακτήρα προνοιών που περιλαμβάνονται σε αυτούς.]

ΚΔΠ 108/2021     •  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Μη Αδειοδοτούμενες 
Εγκαταστάσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Διαγραφή προνοιών, ώστε να μην περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των μη 
αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικού 
σκυροδέματος.)

N.33(I)/2021     •  Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Αναστολή από μέρους των οφειλετών που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση 
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις της καταβολής 
των δόσεων για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, 
Δεκέμβριο του 2020 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021 και 
επέκταση των περιόδων αποπληρωμής κατά οκτώ επιπρόσθετους μήνες.)

Ν.36(Ι)/2021     •  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 2021.
(Συνέχιση μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 της παροχής των προσωρινών εξουσιών 
στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να 
αποφασίζει άμεσα για ορισμένα θέματα της αρμοδιότητας του υπουργείου του, 
λόγω της συνεχιζόμενης κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με την πανδημία 
του ιού COVID-19.)

Ν.49(Ι)/2021     •  Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Διαγραφή άρθρων τα οποία ρυθμίζουν θέματα που αφορούν στα ανυψωτικά 
μηχανήματα, καθ’ ότι σχετικές πρόνοιες περιλήφθηκαν σε κανονισμούς.)

ΚΔΠ 152/2021  •       Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία 
και Ευημερία) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ
ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
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[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών 
Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμών.]

ΚΔΠ 153/2021    •      Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών για τον καθορισμό των τεχνικών απαιτήσεων ασφάλειας 
και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τη λειτουργία, τη 
συντήρηση και τον έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων.)

Ν.56(Ι)/2021     •       Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Τροποποίηση του ορισμού του όρου «αναπηρία», ώστε να συνάδει με τα 
διαλαμβανόμενα στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η 
οποία κυρώθηκε με τον υπ’ αρ. 8(ΙΙΙ) του 2011 Νόμο.]

ΚΔΠ 158/2021    •  Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί 
του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους ενσωματώνονται σε ενιαίο κείμενο οι 
πρόνοιες των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Κανονισμών του 2002 και των περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Χώρους 
Εργασίας Κανονισμών του 1997.)

Ν.85(Ι)/2021     •  Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Διαγραφή από το πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου του υγραερίου, το οποίο 
θα ρυθμίζεται με ειδικούς κανονισμούς.)

ΚΔΠ 188/2021     •       Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, 
Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους εκσυγχρονίζεται το κανονιστικό πλαίσιο 
για το υγραέριο.)

ΚΔΠ 189/2021  •   Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Διαγραφή από τους βασικούς κανονισμούς των προνοιών που αφορούν στο 
υγραέριο.)

Ν.87(Ι)/2021      •        Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Επέκταση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι οκτώ (28) μήνες της 
παροχής εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης για πρόσωπα που 
εργοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.]

 
Ν.88(Ι)/2021   •  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
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(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που αποβιώσας έχει τελέσει 
περισσότερους από έναν γάμους με το ίδιο πρόσωπο, η σύνταξη χηρείας 
συνυπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια εκάστου γάμου, 
νοουμένου ότι η έγγαμη συμβίωση είχε συνολική διάρκεια τουλάχιστον πέντε 
χρόνια.)

Ν.89(Ι)/2021     •       O περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.)

Ν.101(Ι)/2021     •  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Ρυθμίσεις βάσει των οποίων αξιολογούνται οι νέοι αιτητές για παροχές λόγω 
αναπηρίας.)

Ν.102(Ι)/2021     •       Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Δυνατότητα σε οφειλέτες που δεν τελούν υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση για οφειλές που θα καθοριστούν με 
σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.)

                   •       Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Καθορισμός νέας περιόδου εντός της οποίας οφειλέτες ληξιπρόθεσμων 
εισφορών έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των εν λόγω 
οφειλών τους.)
(Αποσύρθηκε από την ολομέλεια στις 22 Απριλίου 2021.)

             •       Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Τροποποίηση του νόμου, ώστε:
1. άτομο με αναπηρία το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης της Αναπηρίας με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία 
χωρίς τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης ή άτομο με εκ γενετής 
αναπηρία να μην καλείται από την εν λόγω επιτροπή για επαναξιολόγηση 
της αναπηρίας του,

2. τα πρόσωπα που συγκροτούν την εν λόγω επιτροπή να δηλώνουν στο 
υπό αξιολόγηση άτομο την ταυτότητα και την ειδικότητα/επάγγελμά 
τους.)

(O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η Βουλή απέρριψε την αναπομπή. Ακολούθως έγινε 



48

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Ανώτατο 
Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

                 •       Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Διαφοροποίηση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης 
ανικανότητας προς όφελος δικαιούχων αιτητών των οποίων η σχετική αίτηση 
απορρίπτεται λόγω του ότι παρέμειναν άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 
δύο χρόνων.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

                  •         Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας να έχουν πρόσωπα 
τα οποία είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία, συνεχίζουν να εργάζονται πέραν 
του 63ου έτους της ηλικίας τους και δεν αιτούνται να λάβουν θεσμοθετημένη 
σύνταξη.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

                 •      Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 
(Παραχώρηση δικαιώματος ανεργιακού επιδόματος σε πρόσωπα τα οποία έχουν 
συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους, είναι προσωρινά άνεργα και δεν 
υποβάλλουν αίτηση για θεσμοθετημένη σύνταξη.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

                   •  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021.
(Θέσπιση ρύθμισης, ώστε στην έννοια του όρου «μισθωτός» για σκοπούς 
κοινωνικής ασφάλισης να περιλαμβάνεται και η απασχόληση δυνάμει σύμβασης 
αγοράς ή παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται σε τέτοια σύμβαση, εφόσον 
αυτή χαρακτηρίζεται ως σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένου, προκειμένου οι 
εργαζόμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και ωφελήματα, μεταξύ των οποίων 
και την πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως μισθωτών και όχι ως 
αυτοεργοδοτουμένων.)
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(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του άρθρου 
51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την αναπομπή. 
Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος.)

ΚΔΠ 298/2021    •       Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι 
Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/130 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία».

2. «Οδηγία  (ΕΕ)  2019/983 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία».]

ΚΔΠ 299/2021   •     Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (EE) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για 
τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής 
έκθεσης κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής».]

ΚΔΠ 300/2021    •       Οι περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/130 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία».

2. «Οδηγία (ΕΕ) 2019/983 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία».

3. «Οδηγία (EE) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για 
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τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογήν της Οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/39/ΕΚ της 
Επιτροπής».]

Ν.120(Ι)/2021     •       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) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Επέκταση μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 της εφαρμογής των ειδικών
διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που αφορούν έκτακτα μέτρα που 
λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19.)

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

Ν.125(Ι)/2020    •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2020.
(Επέκταση της προστασίας που παρέχεται, δυνάμει των διατάξεων του 
Μέρους VIB του υφιστάμενου νόμου, στους καλούμενους «εγκλωβισμένους» 
αγοραστές και σε αγοραστές των οποίων η σύμβαση αγοραπωλησίας 
ακίνητης ιδιοκτησίας δεν κατέστη δυνατό να κατατεθεί στο αρμόδιο 
επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο εντός της καθοριζόμενης στον νόμο 
περιόδου, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, παρέχοντας στους εν 
λόγω αγοραστές τη δυνατότητα κατάθεσης της σύμβασής τους εντός εκ 
νέου καθοριζόμενης περιόδου, με απώτερο στόχο αυτοί να διεκδικήσουν, 
βάσει της οικείας νομοθεσίας, τη μεταβίβαση επ’ ονόματί τους του ακινήτου 
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.)

Ν.135(Ι)/2020     •  Ο περί της Εικοστής Όγδοης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2020. 
(Παροχή δυνατότητας ορισμού με νόμο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής 
κατά απόφασης πράξης ή παράλειψης οιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου 
ασκούντος εκτελεστική ή διοικητική λειτουργία, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 146 του συντάγματος.)

Ν.139(Ι)/2020    •  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020.
(Εκσυγχρονισμός των διατάξεων που αφορούν στη σύγκληση και διεξαγωγή 
τακτικών γενικών συνελεύσεων των τοπικών δικηγορικών συλλόγων και 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αύξηση του απαιτούμενου για την 
υποβολή αιτήματος σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου 
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Δικηγορικού Συλλόγου αριθμού δικηγόρων.)

Ν.141(Ι)/2020     •       Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Καθορισμός προθεσμίας τριάντα ημερών για την άσκηση προσφυγής ενώπιον 
του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας κατά απόφασης του 
προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, 
καθώς και σύντμηση της προθεσμίας άσκησης έφεσης.)

Ν.142(Ι)/2020     •   Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παροχή εξουσίας στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ταυτόχρονα με 
την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί του αιτήματος ασύλου, να εκδίδει 
απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης ή διάταγμα απέλασης σε μια ενιαία 
διοικητική πράξη και ρύθμιση της κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης.)

Ν.143(Ι)/2020   •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2020. 
(Έκδοση απόφασης επιστροφής ή/και απομάκρυνσης αιτητή ασύλου 
ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση επί αίτησης παραχώρησης διεθνούς 
προστασίας σε μία ενιαία διοικητική πράξη.)

ΣΥ 21/2020     •  Οι περί Δημοσιονομικού Συμβουλίου - Θέσεις Προϊστάμενου Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου και Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Προϊσταμένου 
Δημοσιονομικού Συμβουλίου και Λειτουργού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.)

ΣΥ 22/2020     •   Οι περί Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών - Θέση Πρώτου 
Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου 
Τεχνικού Μηχανικού στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.) 

ΣΥ 23/2020     •       Οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών - Θέσεις Λειτουργού 
Διαχείρισης Αποθεμάτων Α  ́και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης 
Αποθεμάτων Α  ́και Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στον ΚΟΔΑΠ.) 

ΣΥ 24/2020     •  Οι περί Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας - Θέση Επιθεωρητή Εργασίας 1ης 
Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή 
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Εργασίας 1ης Τάξης στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί 
και να εισαχθεί ρύθμιση με βάση την οποία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι 
που πληρούν το απαιτούμενο προσόν της δεκαπενταετούς τουλάχιστον 
συνολικής υπηρεσίας από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στην 
Κλίμακα Α7, να δύναται να είναι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή 
και υπάλληλοι με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία, από την 
οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία να είναι στην Κλίμακα Α7.)

N.150(I)/2020     •  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Εκσυγχρονισμός των διατάξεων δυνάμει των οποίων καθορίζεται και 
ποινικοποιείται ο βιασμός, ώστε το σχετικό αδίκημα να συνάδει με τις 
σύγχρονες αντιλήψεις αναφορικά με το τι συνιστά βιασμό, καθώς και 
θέσπιση των συναφών αδικημάτων της σεξουαλικής κακοποίησης διά 
διείσδυσης, της απόπειρας σεξουαλικής κακοποίησης διά διείσδυσης, του 
εξαναγκασμού σε διάπραξη βιασμού, του εξαναγκασμού σε σεξουαλική 
κακοποίηση διά διείσδυσης και του εξαναγκασμού σε διάπραξη συνουσίας 
ή άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα.)

ΣΥ 26/2020   •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια
Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας, 
Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας Α  ́και Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας 
Κανονισμοί του 2020.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου 
Ακτινοθεραπείας, Ακτινογράφου Ακτινοθεραπείας Α΄ και Ακτινογράφου 
Ακτινοθεραπείας, ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2018, με την οποία εγκρίθηκε η αναβάθμιση των 
κλιμάκων των θέσεων των πιο πάνω επαγγελματιών υγείας, με στόχο την 
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και τη λειτουργία του 
Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ).]

ΣΥ 27/2020   •   Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια
Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου Ακτινοδιαγνωστικής, 
Ακτινογράφου  Ακτινοδιαγνωστικής  Α΄ και Ακτινογράφου  Ακτινοδιαγνωστικής 
Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Ακτινογράφου 
Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινογράφου Ακτινοδιαγνωστικής Α' και Ακτινογράφου 
Ακτινοδιαγνωστικής στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, 
ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 24 
Ιανουαρίου 2018, με την οποία εγκρίθηκε η αναβάθμιση των κλιμάκων των 
θέσεων των πιο πάνω επαγγελματιών υγείας, με στόχο την ολοκλήρωση της 
μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας και τη λειτουργία του ΟΚΥΠΥ.)
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ΣΥ 28/2020    •  Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Ανώτερου Εργοθεραπευτή/
τριας, Εργοθεραπευτή/τριας Α  ́και Εργοθεραπευτή/τριας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου 
Εργοθεραπευτή, η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, Εργοθεραπευτή 
Α', η οποία καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, και Εργοθεραπευτή, η 
οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού, ώστε να αναβαθμιστεί η 
μισθοδοτική κλίμακα των εν λόγω θέσεων.)

ΣΥ 29/2020    •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) - Θέσεις Ανώτερου Φυσιοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή Α΄και 
Φυσιοθεραπευτή Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου 
Φυσιοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή Α' και Φυσιοθεραπευτή στις Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2018, με την 
οποία εγκρίθηκε η αναβάθμιση των κλιμάκων των θέσεων των πιο πάνω 
επαγγελματιών υγείας, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του 
τομέα της υγείας και τη λειτουργία του ΟΚΥΠΥ.)

ΣΥ 30/2020     •  Οι περί Τμήματος Δημοσίων  Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Τεχνικού Επιθεωρητή, ώστε να εισαχθεί ρύθμιση, υπό μορφή σημείωσης, 
με βάση την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του σχεδίου 
υπηρεσίας, εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν το απαιτούμενο 
προσόν για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στην κατώτερη θέση Τεχνικού 
Επιθεωρητή, να δύναται να είναι υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή και 
υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Τεχνικού 
Επιθεωρητή και Ανώτερου Τεχνικού, από την οποία μονοετής τουλάχιστον 
υπηρεσία στη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή.)

ΣΥ 31/2020     •  Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανακριτή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2020.
[Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανακριτή στη Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού 
(Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11).]

ΣΥ 32/2020     •  Οι περί Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου - Θέση Λειτουργού Εσωτερικού 
Ελέγχου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού 
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Εσωτερικού Ελέγχου στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία 
καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού (Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 
και Α11).]

ΣΥ 33/2020     •  Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Θέση Βοηθού 
Γραμματειακού Λειτουργού Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών 
Εταιρειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στο Τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.)

                 •  Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2020.
(Επέκταση της ισχύουσας μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 αναστολής 
κάθε διαδικασίας για ανάκτηση κατοχής ακινήτου δυνάμει των διατάξεων 
του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμία 
απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την 
αναπομπή. Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του 
συντάγματος.)

Ν.177(Ι)/2020     •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Αύξηση του αριθμού των δικαστών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 
Προστασίας.)

ΣΥ 35/2020     •  Οι περί Υπηρεσίας Ασύλου - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού 
Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α  ́ και Λειτουργού Ασύλου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου 
Λειτουργού Ασύλου, Λειτουργού Ασύλου Α  ́και Λειτουργού Ασύλου στην 
Υπηρεσία Ασύλου.)

ΣΥ 36/2020     •   Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού 
Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλ. 
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Α13(ii)].]

ΣΥ 37/2020     •  Οι περί Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - Θέσεις Ανώτερου 
Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Λειτουργού 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Α  ́(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2020.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Λειτουργού Αρχείου Πληθυσμού 
και Μετανάστευσης Α  ́στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού.)

ΚΔΠ 591/2020  •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Εξομοίωση της άδειας ασθενείας την οποία δικαιούνται οι ειδικοί 
αστυνομικοί με την άδεια ασθενείας που δικαιούνται τα υπόλοιπα μέλη της 
Αστυνομίας Κύπρου, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.)

ΚΔΠ 592/2020   •  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020.
(Εξομοίωση της άδειας ασθενείας την οποία δικαιούνται οι ειδικοί 
αστυνομικοί με την άδεια ασθενείας που δικαιούνται τα υπόλοιπα μέλη της 
Αστυνομίας Κύπρου, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.)

Ν.199(Ι)/2020     •  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στον καθορισμό του δικαστικού επιτοκίου, 
δεδομένου ότι ο ορίζοντας πρόβλεψης συνθηκών στην οικονομία δεν 
περιορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος.)

Ν.200(Ι)/2020     •   Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020.
(Εξαίρεση των Κυπρίων υπηκόων και των υπηκόων άλλου κράτους 
μέλους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου 
Βασιλείου και έχουν εγγραφεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2020 στο ειδικό 
μέρος του Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα δυνάμει 
των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙΒ της βασικής νομοθεσίας από τις διατάξεις 
που προβλέπουν τη διαγραφή από το εν λόγω μητρώο των δικηγόρων 
με επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου από την 1η 

Ιανουαρίου 2021.)

Ν.2(Ι)/2021     •  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου
της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης 
Συνεργασίας για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Νόμος του 
2021.
[Θέσπιση νομοθεσίας για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων 
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διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με 
την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας».]

Ν.3(Ι)/2021     •  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Θεσμοθέτηση, υπό προϋποθέσεις, αυτόματης αναστολής της εκτέλεσης 
διοικητικής απόφασης για απέλαση, απομάκρυνση ή επιστροφή αλλοδαπού, 
σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης στην 
οποία περιλαμβάνεται ισχυρισμός για παράβαση των άρθρων 2 ή 3 της 
ΕΣΔΑ ή των αντίστοιχων άρθρων 7 ή 8 του συντάγματος ή των άρθρων 2 ή 
4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.)

Ν.4(Ι)/2021     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αφενός η χρονική περίοδος της υπηρεσίας 
μέλους της αστυνομίας σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε διπλωματική ή 
άλλη αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό δε δύναται να υπερβαίνει 
τη χρονική περίοδο υπηρεσίας μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας της 
Δημοκρατίας στο εξωτερικό, όπως αυτή καθορίζεται στους σχετικούς 
κανονισμούς, και αφετέρου η άδεια για μερική ιδιωτική απασχόληση μέλους 
της αστυνομίας χορηγείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως, εφόσον εξασφαλιστεί προς τούτο η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με τους 
καθοριζόμενους υπό του Υπουργικού Συμβουλίου όρους και προϋποθέσεις 
για την παραχώρηση τέτοιας άδειας στους δημόσιους υπαλλήλους.)

Ν.7(Ι)/2021     •  Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αναστολή ορισμένων προθεσμιών οι οποίες 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 εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.)

Ν.8(Ι)/2021     •   Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση βάσει της οποίας αφενός παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
των μελών του Νομικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των τοπικών 
δικηγορικών συλλόγων στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών μέσω 
τηλεδιασκέψεως και αφετέρου καθίσταται δυνατός και ουσιαστικός ο 
εποπτικός έλεγχος των δικηγόρων που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες, ο 
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οποίος ασκείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ως επιβάλλεται 
βάσει της σχετικής νομοθεσίας.)

Ν.10(Ι)/2021     •  Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής 
όπλων», καθώς και υιοθέτηση εθνικών ρυθμίσεων που άπτονται θεμάτων 
πολιτικής και που αποσκοπούν στη βελτίωση και στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.]

ΚΔΠ 89/2021     •  Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός οικονομικού φορέα από 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ο οποίος 
δύναται να επιβληθεί από την Επιτροπή Αποκλεισμού για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος και όχι από την ημερομηνία που έλαβε γνώση του σχετικού 
γεγονότος η εν λόγω επιτροπή, όπως προβλέπεται στον βασικό νόμο.)

Ν.13(Ι)/2021     •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 και 
την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177, αποτελεσματικότερη εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1805 και τροποποίηση υφιστάμενων 
διατάξεων για βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής τους.]

Ν.14(Ι)/2021     •  Ο περί  Όρκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η δόση όρκου, η διαβεβαίωση, η ένορκη 
δήλωση ή η δήλωση, που με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία είναι 
δυνατό να πραγματοποιούνται ενώπιον δικαστών και πρωτοκολλητών, 
πραγματοποιούνται επιπροσθέτως ενώπιον δικηγόρων, καθώς και 
εξουσιοδοτημένων από το Ανώτατο Δικαστήριο υπαλλήλων της Δικαστικής 
Υπηρεσίας.)

Ν.18(Ι)/2021     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Ρύθμιση που αποσκοπεί στη θεραπεία παρατηρηθέντων ερμηνευτικών 
κενών και αδυναμιών.)
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ΚΔΠ 109/2021   •  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Ρύθμιση που αποσκοπεί στη θεραπεία παρατηρηθέντων ερμηνευτικών 
κενών και αδυναμιών.)

ΣΥ 4/2021     •  Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέση Ανώτερου Πολιτικού Μηχανικού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Πολιτικού 
Μηχανικού στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση 
προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)].]

                 •  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
καταχώριση εγγράφων στα πρωτοκολλητεία των δικαστηρίων ηλεκτρονικά, 
μέσω του συστήματος i-justice, και για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους 
από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού η ηλεκτρονική 
καταχώριση να επιτρέπεται παράλληλα με την καταχώριση των εγγράφων 
διά φυσικής παρουσίας στο πρωτοκολλητείο.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την 
αναπομπή. Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του 
συντάγματος.)

Ν.22(Ι)/2021     •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021. 
[Πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις της 
πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου».] 

ΣΥ 7/2021     •   Οι περί Παγκύπριας  Ένωσης Προσφύγων (Θέση Λειτουργού) (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Παγκύπριας 
Ένωσης Προσφύγων, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής 
[Συνδυασμένες Κλίμακες Α8 και Α9(i)].]

ΣΥ 8/2021     •  Οι περί Τμήματος Περιβάλλοντος - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού και Τεχνικού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού στο Τμήμα 
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Περιβάλλοντος και τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού 
στο Τμήμα Περιβάλλοντος.)

ΣΥ 9/2021     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, 
Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού και Νοσοκόμου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 
(Προσαρμογή του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Νοσοκόμου του Γενικού 
Νοσηλευτικού Κλάδου, η οποία έχει μετονομασθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας 
για σκοπούς δημιουργίας επιστημονικής δομής στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες.)

ΣΥ 10/2021     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέσεις Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτή/τριας, 
Πρώτου/ης Νοσηλευτή/τριας, Ανώτερου Νοσηλευτή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021.
(Προσαρμογή των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Προϊστάμενου/ης 
Νοσηλευτή/τριας, Πρώτου/ης Νοσηλευτή/τριας και Ανώτερου Νοσηλευτή 
του Γενικού Νοσηλευτικού Κλάδου, οι οποίες έχουν μετονομασθεί στο 
πλαίσιο της συμφωνίας για σκοπούς δημιουργίας επιστημονικής δομής στις 
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες.)

ΣΥ 11/2021     •   Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Βοηθού Προϊστάμενου/
ης Νοσηλευτή/τριας και Πρώτου/ης Νοσηλευτή/τριας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021.
(Προσαρμογή των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Βοηθού Προϊστάμενου/
ης Νοσηλευτή/τριας και Πρώτου/ης Νοσηλευτή/τριας του Κλάδου Ψυχικής 
Υγείας, οι οποίες έχουν μετονομασθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για 
σκοπούς δημιουργίας επιστημονικής δομής στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες.)

Ν.27(Ι)/2021     •   Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αύξηση από τρία σε επτά έτη της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής 
φυλάκισης για το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας από δημόσιο λειτουργό, 
στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος απέβλεπε με την πράξη του σε κέρδος.)

ΣΥ 12/2021     •  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις Διευθυντή, 
Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ανώτερου Κτηματολογικού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, η οποία 
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είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (Πάγιος Μισθός), Πρώτου 
Κτηματολογικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και 
προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], και Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού, 
η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)].]

ΣΥ 13/2021     •   Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Θέσεις Διευθυντή-Πρώτου Λειτουργού 
Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, 
Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας (Μηχανικού), Λειτουργού Ψηφιακής 
Ασφάλειας (Νομικού) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή-Πρώτου 
Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση 
πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α14(ii)], Ανώτερου Λειτουργού 
Ψηφιακής Ασφάλειας, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού 
και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], και Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας 
(Μηχανικού) και Λειτουργού Ψηφιακής Ασφάλειας (Νομικού), οι οποίες 
έχουν καθοριστεί ως θέσεις πρώτου διορισμού (Συνδυασμένες Κλίμακες 
Α8-Α10-Α11).]

ΣΥ 14/2021     •  Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
- Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Παιδιού Α´, Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία έχει 
καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], 
Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Α´, 
η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα 
Α11(ii)], και Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού (Συνδυασμένες 
Κλίμακες Α8, Α10 και Α11).]

ΣΥ 15/2021     •  Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Λειτουργού Ασφάλισης 
Υγείας Α΄ (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας Α´, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α11(ii)].]

ΣΥ 16/2021     •  Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Γραμματειακού 
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Λειτουργού, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α10(i)].]

ΣΥ 18/2021     •  Οι περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας - Θέσεις Διευθυντή, Ανώτερου 
Λειτουργού Αφερεγγυότητας, Λειτουργού Αφερεγγυότητας Α  ́ και 
Λειτουργού Αφερεγγυότητας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, η οποία έχει 
καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (Συνδυασμένες 
Κλίμακες Α15 και Α16), Ανώτερου Λειτουργού Αφερεγγυότητας, η οποία 
έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα 
Α13(ii)], Λειτουργού Αφερεγγυότητας Α ,́ η οποία έχει καθοριστεί ως 
θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], και Λειτουργού 
Αφερεγγυότητας, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού 
(Συνδυασμένες Κλίμακες Α8-Α10-Α11).]

ΣΥ 19/2021      •   Οι περί Τμήματος Μετεωρολογίας - Θέσεις Μετεωρολογικού Βοηθού 1ης 
Τάξης και Μετεωρολογικού Βοηθού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 
2021.
[Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Μετεωρολογικού 
Βοηθού 1ης Τάξεως και Μετεωρολογικού Βοηθού στο Τμήμα Μετεωρολογίας, 
οι οποίες έχουν καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Συνδυασμένες Κλίμακες 
Α8 και Α9(i)] και θέση πρώτου διορισμού [Συνδυασμένες Κλίμακες Α2-Α5-
Α7(ii)], αντίστοιχα.]

ΣΥ 20/2021     •  Οι περί Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής - Θέση Πρώτου Λειτουργού 
Διεκπεραίωσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Λειτουργού 
Διεκπεραίωσης, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α11(ii)].]

Ν.42(Ι)/2021     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Σύσταση ειδικού κλιμακίου από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου που θα 
επιλαμβάνεται υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων. Τα 
μέλη του θα εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την εκτέλεση 
των καθηκόντων που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο.)

ΣΥ 21/2021     •         Οι περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη - Θέση 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 2021. 
(Εναρμόνιση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη με αντίστοιχα σχέδια υπηρεσίας επιστημονικών 
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θέσεων στη μισθοδοτική κλίμακα Α15 και Α16, καθώς και με τη σύγχρονη 
εικόνα του τμήματος.)

ΣΥ 22/2021     •  Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού - Θέση Διευθυντή (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή του Συμβουλίου 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση διορισμού με 
σύμβαση (Συνδυασμένες Κλίμακες Α15 και Α16).]

ΣΥ 23/2021     •  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Διευθυντή Άμυνας, Ανώτερου 
Λειτουργού Άμυνας και Λειτουργού Άμυνας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021. 
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Άμυνας, η οποία 
έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α15(i)], 
για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Άμυνας, η οποία έχει καθοριστεί ως 
θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α13(ii)], και για τη θέση 
Λειτουργού Άμυνας, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού 
(Συνδυασμένες Κλίμακες Α8, Α10 και Α11).]

ΣΥ 24/2021      •       Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Ανώτερου Δημόσιου Κατήγορου 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Δημόσιου 
Κατήγορου, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α13(ii)].]

ΣΥ 25/2021     •  Οι περί Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες - Θέσεις 
Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Λειτουργού 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Α  ́(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Α  ́ [Κλίμακα Α11(ii)] και της θέσης Ανώτερου Λειτουργού 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης [Κλίμακα Α13(ii)], ώστε οι εν λόγω θέσεις να 
καταστούν θέσεις προαγωγής.]

ΣΥ 26/2021     •  Οι περί Τμήματος Φορολογίας - Θέσεις Πρώτου Βοηθού Λειτουργού Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας και Ανώτερου Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη νέα θέση Πρώτου Βοηθού 
Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η οποία έχει καθοριστεί ως 
θέση προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], και για τη νέα θέση Ανώτερου Βοηθού 
Φορολογίας, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Κλίμακα 
Α10(i)].]
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ΣΥ 27/2021     •   Οι περί Πολιτικής Άμυνας - Θέση Βοηθού Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας
1ης  Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Λειτουργού 
Πολιτικής Άμυνας 1ης Τάξεως στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία έχει 
καθοριστεί ως θέση προαγωγής [Συνδυασμένες Κλίμακες Α8 και Α9(i)].]

Ν.50(Ι)/2021     •  Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης Κυπριακής Ευρωπαϊκής Εντολής 
Έρευνας, ώστε να μην απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πριν από την επικύρωσή της από το 
Δικαστήριο.)

Ν.51(Ι)/2021     •  Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων
Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021.
[Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης 
και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», 
στόχος της οποίας είναι η θέσπιση κανόνων για τον ορισμό των ποινικών 
αδικημάτων και κυρώσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και 
της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και η διευκόλυνση 
της πρόληψης των εν λόγω αδικημάτων και της παροχής συνδρομής και 
στήριξης των θυμάτων.]

Ν.55(Ι)/2021     •  Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα 
Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση με τον Νόμο (Πρόληψη, 
Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της 
Παραβατικότητας) Νόμος του 2021.
(Θέσπιση συστήματος ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά και 
πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, μέσω της 
εγκαθίδρυσης νέων δομών και διαδικασιών απεμπλοκής των παιδιών από 
το σύστημα δικαιοσύνης, καθώς και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας 
με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2016/800 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 
σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή 
κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών».)

Ν.58(Ι)/2021     •  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021. 
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[Αναστολή του χρόνου παραγραφής αγώγιμων δικαιωμάτων που 
αφορούν σε αμέλεια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος για δώδεκα 
(12) μήνες, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος καταχώρισης 
αγωγών εναντίον των υπευθύνων της κατάρρευσης του Συνεργατικού 
Πιστωτικού Συστήματος.]

ΚΔΠ 150/2021   •  Οι περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Ρύθμιση σύμφωνα με την οποία, κατά τη συγκρότηση τριμελούς πειθαρχικής 
επιτροπής που επιλαμβάνεται πειθαρχικών υποθέσεων εναντίον μελών της 
Αστυνομίας Κύπρου μέχρι και του βαθμού του ανώτερου υπαστυνόμου, 
να προεδρεύει αυτής το μέλος το οποίο προέρχεται από την αστυνομία, 
ανεξάρτητα από τη μισθοδοτική κλίμακα των άλλων δύο μελών τα οποία 
προέρχονται από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και ορίζονται από 
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.)

ΣΥ 29/2021     •  Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέση Προϊσταμένου
Τομέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Τομέα 
[Κλίμακα Α14(ii)], ώστε η θέση αυτή να καθοριστεί ως θέση πρώτου 
διορισμού και προαγωγής.]

ΣΥ 30/2021     •  Οι περί της Νομικής Υπηρεσίας - Θέση Δημόσιου Κατήγορου (Σχέδια
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2021. 
[Eκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Δημόσιου Κατήγορου, η 
οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού (Συνδυασμένες Κλίμακες 
Α8-Α10-Α11).]

ΣΥ 31/2021     •  Οι περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών
Έργων - Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2021.
[Kαταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Λογιστικού 
Λειτουργού, η οποία έχει καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού 
[Συνδυασμένες Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)].]

Ν.61(Ι)/2021     •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021.
(Εισαγωγή ρύθμισης βάσει της οποίας, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, 
ως πραγματικός δικαιούχος νομικού προσώπου να λογίζεται το φυσικό 
πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους αντί θέση 
ανώτερου διοικητικού στελέχους, όπως προβλέπεται στον βασικό νόμο.)
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Ν.68(Ι)/2021     •  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Παροχή σε κατηγορούμενο σε ιδιωτική ποινική διαδικασία πρόσβασης σε 
έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό το οποίο κατέχει ο κατήγορος, καθώς και 
στη σύνοψη της μαρτυρίας οποιουδήποτε μάρτυρα κατηγορίας.)

ΚΔΠ 187/2021   •  Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2403, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/337, την Εκτελεστική 
Οδηγία (EE) 2019/68 και την Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2019/69 και υιοθέτηση 
εθνικών ρυθμίσεων που άπτονται θεμάτων πολιτικής και αποσκοπούν στη 
βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών κανονισμών.]

Ν.100(Ι)/2021    •  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.)

Ν.114(Ι)/2021     •  Ο περί της Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση 
Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία προσώπων από 
συμπεριφορά που είναι παρενοχλητική, καθώς και από συμπεριφορά που 
συνιστά παρενοχλητική παρακολούθηση.)

Ν.115(Ι)/2021     •  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας Νόμος του 2021.
[Θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 
κατά των γυναικών, την προστασία και στήριξη των θυμάτων τέτοιας 
βίας, καθώς και την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων, ως προτρέπει 
τα συμβαλλόμενα κράτη η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας (γνωστής ως Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης), 
την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον υπ' αριθ. 14(ΙΙΙ) του 
2017 Νόμο.]
(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.)

                 •   Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Εξίσωση της υπηρεσιακής θέσης μελών της αστυνομίας που ασκούν 
τα εξειδικευμένα καθήκοντα και κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα ή 
συγκεκριμένη πείρα συναφή με τα εξειδικευμένα καθήκοντα του χειριστή, 
ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικού πτητικών μέσων, διασώστη ή 
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χειριστή βαρούλκου με τη βαθμολογική θέση των μελών της αστυνομίας 
που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο 
ισότιμο προσόν.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την 
αναπομπή. Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του 
συντάγματος.)

                 •  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Επιβολή υποχρέωσης προσθήκης των ονομάτων των μαρτύρων, τους 
οποίους η κατηγορούσα αρχή προτίθεται να καλέσει στην επί ακροατηρίω 
διαδικασία, στις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο 
με το οποίο αρχίζει η ποινική δίωξη προσώπου· παροχή δυνατότητας 
καταχώρισης έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης χωρίς την προηγούμενη 
εξασφάλιση της σύστασης ή της γραπτής έγκρισης του Γενικού Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας· διαγραφή αναχρονιστικών όρων οι οποίοι συνιστούν 
κατάλοιπα της αποικιοκρατίας· θεσμοθέτηση της έκδοσης διαδικαστικών 
κανονισμών για σκοπούς του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με τη συνδρομή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.)
(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 Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ότι η 
σύνταξη συμβολαίων και εγγράφων που αφορούν μίσθωση ή αγοραπωλησία 
ακίνητης ιδιοκτησίας θα ανατίθεται αποκλειστικά σε ασκούντες το επάγγελμα 
του δικηγόρου.)
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η αναπομπή έγινε αποδεχτή κατόπιν 
εκπνοής της προβλεπόμενης στο σύνταγμα προθεσμίας λήψης σχετικής 
απόφασης από τη Βουλή.) 

                 •  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια 
Υπηρεσίας Θέσεων) Νόμος του 2021.
[Καθορισμός του προσόντος της πάρα πολύ καλής γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας ως αποδεκτού επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας σε 
σχέδια υπηρεσίας και κατάργηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της 
Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμου.]
(Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον εν λόγω νόμο δυνάμει του 
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άρθρου 51.1 του συντάγματος και η ολομέλεια του σώματος απέρριψε την 
αναπομπή. Ακολούθως έγινε Αναφορά του νόμου αυτού από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του 
συντάγματος.)

ΚΔΠ 196/2021   •  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών οι οποίοι καθορίζουν τη διαδικασία πρόσληψης και 
εκπαίδευσης μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τους όρους υπηρεσίας 
αυτών, καθώς και της διοίκησης της εν λόγω υπηρεσίας στο πλαίσιο της 
αυτονόμησής της.)

ΚΔΠ 197/2021   •   Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών οι οποίοι καθορίζουν τα πειθαρχικά αδικήματα των 
μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και την πειθαρχική διαδικασία 
και τις πειθαρχικές ποινές, στο πλαίσιο της αυτονόμησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.)

ΚΔΠ 198/2021     •  Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Εφεδρικοί Πυροσβέστες) Κανονισμοί 
του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών οι οποίοι καθορίζουν τα προσόντα και τη διαδικασία 
του διορισμού και των προαγωγών των Εφεδρικών Πυροσβεστών στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τους 
όρους υπηρεσίας τους, στο πλαίσιο της αυτονόμησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.)

ΚΔΠ 199/2021     •   Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προαγωγές Μελών Πυροσβεστικής 
εκτός Ειδικών Πυροσβεστών) Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών οι οποίοι καθορίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης και 
τη διαδικασία προαγωγής των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 
πλαίσιο της αυτονόμησης της υπηρεσίας αυτής.)

ΚΔΠ 227/2021   •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
[Παροχή δυνατότητας σε υποψηφίους για διορισμό στην αστυνομία να 
επαναλάβουν για μία και μόνο φορά την αθλητική δοκιμασία δρόμου αντοχής 
δώδεκα (12) λεπτών, σε περίπτωση μη κάλυψης της προβλεπόμενης 
απόστασης στην πρώτη δοκιμασία.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.156(Ι)/2020      •         -          Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας,  
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                      Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ΚΔΠ 530/2020           -  Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική)      
                                                      (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.

[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις 
κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για 
την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ, καθώς και κατάργηση των περί 
Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Κλινική Πρακτική) Κανονισμών από 
την ημερομηνία εφαρμογής του πιο πάνω κανονισμού.]

Ν.159(Ι)/2020      •       Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) 
                                      Νόμος του 2020.

(Συμπερίληψη στα περιστατικά που καθιστούν αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε 
δυνάμει των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας, σε επίπεδο επιμέτρησης 
της ποινής, ως ιδιαίτερα σοβαρό του γεγονότος ότι το αδίκημα διαπράχθηκε 
εντός συγκεκριμένης ακτίνας πεντακοσίων μέτρων γύρω από εκπαιδευτικά 
ιδρύματα.)

N.163(I)/2020        •        Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
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»).
Επιπρόσθετα, εισαγωγή ρύθμισης σύμφωνα με την οποία τα μέλη του 
Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και του Συμβουλίου του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών στο εξής απαιτείται όπως 
κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ.]

ΚΔΠ 566/2020    •      Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Οδοντίατροι) Κανονισμοί του 2020.
[Θέσπιση κανονισμών για τον καθορισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας υγείας από οδοντιάτρους στο 
πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), του τρόπου αμοιβής τους, 
των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας 
από αυτούς, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), καθώς και 
τον καθορισμό τήρησης αρχείου από αυτούς.]

Ν.1(Ι)/2021          •     Ο περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) (Προσωρινές 
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Διατάξεις) Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας, ώστε να παραταθεί κατά τρεις μήνες η προθεσμία 
σύγκλησης τακτικών γενικών συνελεύσεων του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου και των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων λόγω αδυναμίας σύγκλησής 
τους συνεπεία των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ δυνάμει των 
διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου.)

N.3(II)/2021         •       Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 
€2.974.000 και δαπάνες ύψους €3.180.000.)

Ν.9(Ι)/2021       
   
•       Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2021.

(Θέσπιση νομοθεσίας για την παράταση κατά τρεις μήνες της προθεσμίας 
σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου Αισθητικών 
Κύπρου λόγω αδυναμίας σύγκλησής της συνεπεία των περιοριστικών 
μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης 
Νόμου, καθώς και παράταση της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού 
συμβουλίου του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου μέχρι την ημερομηνία 
διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης αυτού για το έτος 2021.)

Ν.15(ΙΙ)/2021       •       Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 
2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το οικονομικό έτος 2021, 
ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €504.080.004 και δαπάνες ύψους 
€552.816.652.)

Ν.16(ΙΙ)/2021       •       Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2021 Νόμος 
του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το οικονομικό έτος 2021, 
ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.278.952.078 και δαπάνες ύψους 
€1.276.147.000.)

Ν.20(Ι)/2021        •       Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2021.
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του δερματοστικτοποιού 
και του διαπερνητή σώματος.)

ΚΔΠ 105/2021     •      Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021.
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(Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το υποξίδιο του αζώτου θα 
περιέχεται σε τρόφιμα ως πρόσθετο τροφίμων ή θα παρασκευάζεται, 
προμηθεύεται και χορηγείται ως φαρμακευτικό προϊόν για ιατρικούς σκοπούς 
και ο έλεγχος θα ασκείται μόνο όσον αφορά τη χρήση της εν λόγω ουσίας για 
ψυχαγωγικούς σκοπούς.)

ΚΔΠ 107/2021     •         Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Πρόληψη Πνευμοκονίασης) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2021.
(Κατάργηση προνοιών των βασικών κανονισμών με τις οποίες καθορίζονται 
οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν οι εργαζόμενοι σε 
ορυχεία και μεταλλεία, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό καταλληλότητας 
από το Ιατρικό Συμβούλιο Πνευμοκονίασης, για να μπορούν να ασκούν το 
επάγγελμά τους, ώστε εφεξής οι εν λόγω προϋποθέσεις να καθορίζονται 
με διατάγματα που θα εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Ν.35(Ι)/2021        •     Ο περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Εκσυγχρονισμός ορισμένων διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και κάλυψη 
κενών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της, τα οποία αφορούν την 
κλινική άσκηση των λογοπαθολόγων, το επίπεδο γλωσσικών γνώσεων 
αυτών, τη διαγραφή των εγγεγραμμένων λογοπαθολόγων από το Μητρώο 
Λογοπαθολόγων και τη μοριοδότηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους.)

Ν.52(Ι)/2021        •     Ο περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Εκσυγχρονισμός διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που αφορούν την πρακτική 
άσκηση φοιτητών φυσικοθεραπείας.)

Ν.81(Ι)/2021        •     Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Εξουσιοδότηση έκδοσης κανονισμών για τον καθορισμό της διαδικασίας και 
των κριτηρίων βάσει των οποίων θα εκδίδεται η ειδική άδεια του Συμβουλίου 
Εγγραφής Αισθητικών για χρήση λέιζερ υψηλής ισχύος τύπου 3Β και 4 από 
εγγεγραμμένους αισθητικούς.)

Ν.82(Ι)/2021        •        Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Κατάργηση της διάταξης της βασικής νομοθεσίας που προβλέπει παράταση 
της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 
Αισθητικών Κύπρου μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής 
συνέλευσης του συλλόγου για το έτος 2021, καθότι αυτή έχει θεσπισθεί εκ 
παραδρομής, επειδή είχε εκληφθεί ότι η θητεία του εν λόγω συμβουλίου 
έληγε κατά την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης 
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του συλλόγου για το έτος 2021, που αποτελεί το σώμα το οποίο εκλέγει το 
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Αισθητικών Κύπρου.)

ΚΔΠ 183/2021     •        Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Διαφοροποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Αναγνώρισης Φυσικών 
Μεταλλικών Νερών, ώστε να μην εκπροσωπείται το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας στην εν λόγω επιτροπή, δεδομένης της μη εμπλοκής 
του στις αρμοδιότητές της.)

ΚΔΠ 186/2021      •       Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική 
Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε ο Γενικός Ελεγκτής ή εκπρόσωπός 
του να καλείται στις συνεδρίες της συμβουλευτικής επιτροπής ως παρατηρητής 
και όχι υπό την ιδιότητα του μέλους, λόγω του ότι σε επιτροπές που συστήνονται 
δυνάμει νόμου ο εν λόγω αξιωματούχος ή εκπρόσωπός του συμμετέχει υπό την 
ιδιότητα του παρατηρητή.)

Ν.42(ΙΙ)/2021       •     Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας του 2021 
Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας για το 
οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.313.975 και δαπάνες 
του ίδιου ύψους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

Ν.205(Ι)/2020     •       Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και ειδικότερα διαγραφή 
του προβλεπόμενου στην ισχύουσα νομοθεσία λόγου αποκλεισμού 
οικονομικού φορέα σε περίπτωση παραδοχής αυτού ή υποβολής καταγγελίας 
εναντίον του, καθώς η παραδοχή γεγονότων ή η διάπραξη πράξεων, είτε 
ενώπιον των ανακριτικών αρχών είτε ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, σε 
σχέση με έναν από τους προβλεπόμενους λόγους αποκλεισμού συνιστά 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.)

Ν.202(Ι)/2020     •       Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Θέσπιση ως αδικήματος της υποβολής ψευδούς δήλωσης, στο πλαίσιο 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, φορέων που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθορισμός των σχετικών ποινών, καθώς και 
καθορισμός ότι, μέχρι την έκδοση κανονισμών δυνάμει των διατάξεων 
της υπό τροποποίηση νομοθεσίας για τις δημόσιες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς κοινής ωφελείας, θα εφαρμόζονται 
οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των 
Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί.)

Ν.203(Ι)/2020      •      Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης 
και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ορθότερη μεταφορά της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία 
και ειδικότερα ο περιορισμός της δυνατότητας απευθείας ανάθεσης 
συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών μόνο μεταξύ των αναθετόντων 
φορέων οι οποίοι αποτελούν αναθέτουσες αρχές, όπως το κράτος, οι αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί δημόσιου δικαίου, η διαγραφή του 
προβλεπόμενου στη βασική νομοθεσία λόγου αποκλεισμού οικονομικού 
φορέα σε περίπτωση παραδοχής αυτού ή υποβολής καταγγελίας εναντίον 
του, καθώς και το να συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα η 
παραδοχή γεγονότων ή η διάπραξη πράξεων, είτε ενώπιον των ανακριτικών 
αρχών είτε ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους 
προβλεπόμενους λόγους αποκλεισμού.)

Ν.204(Ι)/2020     •      Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 
Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του 
καταβλητέου, με την υποβολή προσφυγής, τέλους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.196(Ι)/2020      •       Ο περί Αναγνώρισης της Προσφοράς, Καθιέρωσης Ημέρας Μνήμης και 

Τιμής και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου του 
1974 και προς τους Εξαρτωμένους τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020.
(Αντικατάσταση του όρου «Όμηρος Πολέμου», όπου αυτός απαντά στον 
βασικό νόμο, με τον όρο «Μη Στρατεύσιμοι/Άμαχοι 1974».)
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Ν.20(ΙΙ)/2020       •     Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2021 
Νόμος του 2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων για 
το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €329.420 και 
έσοδα ύψους €348.455.)

Ν.21(ΙΙ)/2020       •       Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών του 
2021 Νόμος του 2020.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους €17.208.440 
και έσοδα ύψους €16.271.472.)

Ν.1(ΙΙ)/2021         •       Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2021 Νόμος του 2021.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών για το οικονομικό έτος 2021, ο οποίος προνοεί δαπάνες ύψους 
€111.700.040 και έσοδα του ίδιου ύψους.)

Ν.12(Ι)/2021        •       Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
(Ρύθμιση της οικονομικής στήριξης των ιδιοκτητών της κατεχόμενης από 
τους Τούρκους ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω της απώλειας κατοχής, χρήσης, 
κάρπωσης ή εκμετάλλευσής της.)

Ν.57(Ι)/2021        •   Ο περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Τροποποίηση του όρου «Ανάπηρος», ώστε σ’ αυτόν να εμπίπτει και 
πρόσωπο το οποίο με βάση γραπτή αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
ιατροσυμβουλίου κρίνεται ότι κατέστη πλήρως ή μερικώς ανάπηρο 
συνεπεία μετατραυματικής βλάβης που επήλθε λόγω της συμμετοχής του 
στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ της 1ης Απριλίου 1955 και/ή ως 
αποτέλεσμα των διακοινοτικών ταραχών του 1963-64 ή του πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου 1974 ή της τουρκικής εισβολής της 20ής Ιουλίου 1974.)

Ν.65(Ι)/2021        •       Ο περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως Ημέρας Μνήμης και Τιμής 
των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021.
(Ρύθμιση της παροχής δυνατότητας σε δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση 
στην Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης 
για εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της σχετικής ρύθμισης.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών

N.173(I)/2020     •     - Ο περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ΚΔΠ 587/2020              -  Οι περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
(Αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης χρήσης πυροτεχνημάτων και 
περαιτέρω διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.)

Ν.175(Ι)/2020     •       Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ενδυνάμωση του μηχανισμού παρακολούθησης θεμάτων προστασίας και 
ευημερίας των ζώων με την προώθηση σχετικών δράσεων και πολιτικών 
και με την αύξηση των χρηματικών ποινών σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του νόμου.)

N.201(I)/2020     •       Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
[Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις 
μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και με την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για 
τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις Οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών 
(κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).]

ΚΔΠ 616/2020     •    Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων κατά 
τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2020.
[Κατάργηση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία 
των Ζώων κατά τη Σφαγή ή τη Θανάτωσή τους) Κανονισμών για σκοπούς 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1099/2009 του Συμβουλίου της 24ης 

Σεπτεμβρίου 2009 για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους.]

Ν.213(Ι)/2020    •    Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Ρύθμιση της διαδικασίας του διακανονισμού της πληρωμής των εξώδικων 
προστίμων και της σήμανσης των κυνηγετικών σκύλων, καθώς και 
επικαιροποίηση των διατάξεων του εν λόγω νόμου.)

ΚΔΠ 95/2021       •       Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) 
Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των 
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υποστατικών πώλησης ζώων, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαβίωση των 
ζώων που φιλοξενούνται σε αυτά, καθώς και των ειδών και των κατηγοριών 
ζώων τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται ή να κατέχονται.)

Ν.23(Ι)/2021        •       Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον, καθώς και εισαγωγή νέων ρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση 
των διατάξεων του εν λόγω νόμου.)

Ν.34(Ι)/2021        •       Ο περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Μεταφορά της αρμοδιότητας εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου 
από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στον Υφυπουργό 
Ναυτιλίας, εισαγωγή μεταβατικών διατάξεων για αδειοδότηση χρήσεων ή 
δραστηριοτήτων πριν από την έγκριση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, 
καθώς και εισαγωγή εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση κανονισμών οι 
οποίοι δύναται να θεσπίζουν αδικήματα και διοικητικές παραβάσεις, καθώς 
και αντίστοιχες ποινές και διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης 
των προνοιών αυτών.)

ΚΔΠ 132/2021     •     Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικές Διατάξεις) Κανονισμοί 
του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών για διασφάλιση ενός γενικότερου πλαισίου περαιτέρω 
αποτελεσματικής υλοποίησης των διατάξεων του περί Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, στον οποίο 
αυτοί ερείδονται.)

ΚΔΠ 133/2021     •   Οι περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Δημόσια Διαβούλευση) 
Κανονισμοί του 2021.
(Θέσπιση κανονισμών για διασφάλιση συγκεκριμένου πλαισίου 
αποτελεσματικής δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Δήλωσης 
Πολιτικής, αλλά και την κατάρτιση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου.)

Ν.40(Ι)/2021        •     Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την 
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Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
[Ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 12(1), καθώς και εναρμόνιση με το 
άρθρο 18 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημιάς, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουνίου 2019 σχετικά με την ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και εισαγωγή 
νέων προνοιών με σκοπό τη βελτίωση των διατάξεων του εν λόγω 
νόμου.]

ΚΔΠ 182/2021    •    Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία των Ζώων που 
Χρησιμοποιούνται για Επιστημονικούς Σκοπούς) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021.
[Εφαρμογή του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την 
ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, των Οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/
ΕΚ, 2009/147/ΕΚ και 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 
του Συμβουλίου και της Οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου.]

Ν.104(Ι)/2021      •       Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2018/851/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, τον Κανονισμό 2017/852/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον 
υδράργυρο και τον Κανονισμό 1257/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων 
και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 
2009/16/ΕΚ.]

Ν.105(Ι)/2021      •    Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (EE) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.]
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ΚΔΠ 200/2021    •     Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021.
[Εναρμόνιση με τα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και 2012/19/ΕΕ σχετικά 
με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.]

ΚΔΠ 201/2021     •    Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021.
[Εναρμόνιση με τα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για 
την τροποποίηση των Οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 
και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.]

ΚΔΠ 202/2021     •        Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 2021.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.209(Ι)/2020      •     Ο περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου 

Σεξισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
(Θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση μέσω του ποινικού δικαίου των 
δημόσια εκδηλούμενων μορφών σεξισμού.)
(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.86(Ι)/2021        •     Ο περί  Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Τροποποίηση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην 
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, ώστε αφενός 
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να καθοριστεί το ελάχιστο περιεχόμενο του κώδικα συμπεριφοράς τον 
οποίο, με βάση την οικεία νομοθεσία, έχουν υποχρέωση να εισάγουν και 
να εφαρμόζουν οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και 
οργανισμών και αφετέρου να αυξηθούν οι ποινές για τα προβλεπόμενα στον 
βασικό νόμο αδικήματα για σκοπούς προληπτικούς και κατασταλτικούς.)

Ν.115(Ι)/2021      •       Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών 
και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 
2021.
[Θέσπιση ειδικών μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών, την προστασία και στήριξη των θυμάτων τέτοιας 
βίας, καθώς και την εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων, ως προτρέπει 
τα συμβαλλόμενα κράτη η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 
Ενδοοικογενειακής Βίας (γνωστής ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), 
την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με τον υπ’ αριθ. 14(ΙΙΙ) του 
2017 Νόμο.]
(Εξετάστηκε από κοινού με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών
Ν.136(Ι)/2020     •   Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

(Παροχή δυνατότητας στις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές που συστήνονται 
βάσει του υφιστάμενου νόμου 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 ιδιωτικό πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε 
δημόσιους λειτουργούς ή κρατικές υπηρεσίες όπως προβλέπεται βάσει των 
διατάξεων του υφιστάμενου νόμου.)

Ν.137(Ι)/2020     •  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Παροχή δυνατότητας στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου και στην 
αστυνομία να αναθέτουν την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής 
της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση κενών θέσεων εισδοχής και σε 
ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι μόνο στους φορείς που προβλέπονται βάσει 
του υφιστάμενου νόμου, δηλαδή την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα κρατικά πανεπιστήμια και 



79

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

Ν.103(Ι)/2021     •  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αντικατάσταση της ρύθμισης βάσει της οποίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
πλήρωσης κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες έχουν δημοσιευθεί 
ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εντός του 
οποίου έγινε η δημοσίευσή τους, ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε 
προφορική εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται 
στο τριπλάσιο των κενών θέσεων, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που θα 
καλούνται σε προφορική εξέταση να καθορίζεται με νέα μεθοδολογία.)
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Κατά τις υπό αναφορά συνόδους 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 δεκαοκτώ (18) ψηφισθέντες νόμους, σε σύγκριση με είκοσι πέντε (25) κατά 
την Τέταρτη Σύνοδο. 

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.108-2020) 
[Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε η ισχύουσα 
μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 αναστολή κάθε διαδικασίας για ανάκτηση κατοχής ακινήτου 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Ενοικιοστασίου Νόμου να επεκταθεί μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, προκειμένου να μην εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή καμία 
απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής δυνάμει τέτοιας διαδικασίας.]  
(Ψηφίστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 12 Νοεμβρίου 2020.) 

Ο περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και του Διαδικτυακά Διαδιδόμενου Σεξισμού και 
περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.060-2019) 
(Θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση μέσω του ποινικού δικαίου των δημόσια εκδηλούμενων 
μορφών σεξισμού κατά των γυναικών.)  
(Ψηφίστηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020, αναπέμφθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 17 Δεκεμβρίου 
2020.) 

Ο περί Προϋποθέσεων Εγγραφής Φωτογράφων σε Επαγγελματικό Μητρώο και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.076-2012)
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη νομική ρύθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του 
φωτογράφου.)  
(Ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020, αναπέμφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 14 Ιανουαρίου 2021.)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.024-2021)
(Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώριση εγγράφων 
στα πρωτοκολλητεία των δικαστηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος i-justice, και για 
περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού η 
ηλεκτρονική καταχώριση να επιτρέπεται παράλληλα με την καταχώριση των εγγράφων διά 
φυσικής παρουσίας στο πρωτοκολλητείο.)
(Ψηφίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2021, αναπέμφθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 25 Φεβρουαρίου 2021.)

•

•

•

•
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   Β.   Αναπεμφθέντες νόμοι

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.095-2020)
(Μείωση της προβλεπόμενης στον εν λόγω νόμο ελάχιστης απαιτούμενης έκτασης των νέων 
τεμαχίων στα οποία διαιρείται γη η οποία είτε δεν αρδεύεται είτε δεν είναι αρδεύσιμη από 
συνεχή ή εποχιακή πηγή ύδατος και η οποία βρίσκεται σε περιοχές στις οποίες συστάθηκε 
συνεταιρισμός ενοποίησης και αναδιανομής ή διενεργήθηκε ενοποίηση και αναδιανομή, 
δυνάμει των διατάξεων του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων 
Νόμου, από δέκα σκάλες, που ισχύει σήμερα, σε τέσσερις σκάλες.)
(Ψηφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαρτίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 18 Μαρτίου 2021.) 

Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.164-2020)
(Τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, ώστε 
να αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις αυτού, για να μη δημιουργούνται προβλήματα 
συμβατότητας, νομικής και διαδικαστικής φύσεως, της υπό τροποποίηση με το εν λόγω 
νομοσχέδιο βασικής νομοθεσίας.)
(Ψηφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαρτίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 18 Μαρτίου 2021.) 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.030-2021)
(Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε,  σε περίπτωση 
μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στον δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή 
εξόφλησης δανείου η οποία διενεργείται με τη συγκατάθεση του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, 
να μην ισχύει η προβλεπόμενη στον εν λόγω βασικό νόμο απαγόρευση μεταβίβασης της 
επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός της η οποία εγγράφεται και 
επενεργεί προς όφελος της αρμόδιας οικοδομικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό 
μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.)
(Ψηφίστηκε στις 4 Μαρτίου 2021, αναπέμφθηκε στις 26 Μαρτίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 8 Απριλίου 
2021.) 

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.031-2021)
[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, 
ώστε, σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας στον δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης δανείου η οποία διενεργείται με τη συγκατάθεση του 
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εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη, να μην ισχύει η προβλεπόμενη στον εν λόγω βασικό νόμο 
απαγόρευση μεταβίβασης της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή αυτοτελούς τμήματός 
της η οποία εγγράφεται και επενεργεί προς όφελος της αρμόδιας οικοδομικής αρχής, 
εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών.]
(Ψηφίστηκε στις 4 Μαρτίου 2021, αναπέμφθηκε στις 26 Μαρτίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 8 Απριλίου 
2021.) 

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.164-2021)
(Εξίσωση της υπηρεσιακής θέσης μελών της αστυνομίας που ασκούν τα εξειδικευμένα 
καθήκοντα και κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα ή συγκεκριμένη πείρα συναφή με τα 
εξειδικευμένα καθήκοντα του χειριστή, ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικού πτητικών 
μέσων, διασώστη ή χειριστή βαρούλκου με τη βαθμολογική θέση των μελών της αστυνομίας 
που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 20 Απριλίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 23 Απριλίου 
2021.) 

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.020-2020)
(Τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να επέλθουν στη βασική 
νομοθεσία τροποποιήσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς εκσυγχρονισμού 
αυτής και διασφάλισης βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 20 Απριλίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 23 Απριλίου 2021.)

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.095-2019)
(Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ότι η σύνταξη συμβολαίων 
και εγγράφων που αφορούν μίσθωση ή αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας θα ανατίθεται 
αποκλειστικά σε ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 23 Απριλίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής κατόπιν εκπνοής της προβλεπόμενης στο σύνταγμα προθεσμίας 
λήψης σχετικής απόφασης από τη Βουλή.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.054.119-2013)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στον Τρίτο Πίνακα αυτού, 
στον οποίο προβλέπονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης 
ανικανότητας, να καθορισθεί ότι ο μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης δεν πρέπει να είναι 

•

•

•
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κατώτερος του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας κατά τα τέσσερα τελευταία συμπληρωμένα 
έτη εισφορών και όχι κατά τα δύο έτη, που ισχύει σήμερα, πριν από το έτος παροχών).
(Ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 5 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας 
Θέσεων) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.061-2019)
[Θέσπιση νομοθεσίας η οποία καταργεί τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής 
Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμο, ώστε σε σχέδια υπηρεσίας 
θέσεων στη δημόσια υπηρεσία να καθορίζεται ως αποδεκτό επίπεδο γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας το προσόν της πάρα πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντί της πολύ 
καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.]
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 20 Μαΐου 
2021.) 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.215-2020)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δικαιούνται επίδομα 
ασθενείας πρόσωπα τα οποία είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία, συνεχίζουν να εργάζονται 
πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους και δεν αιτούνται να λάβουν τη θεσμοθετημένη 
σύνταξη.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.085-2021)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να  δικαιούνται ανεργιακό 
επίδομα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους, είναι 
προσωρινά άνεργα και δεν αιτούνται να λάβουν τη θεσμοθετημένη σύνταξη.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021
(Αρ. Φακ. 23.02.060.065-2019)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην έννοια του όρου 
«μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, να περιληφθεί και η απασχόληση δυνάμει 
σύμβασης αγοράς υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης, ανεξαρτήτως 
του χαρακτηρισμού που αποδίδεται σε τέτοια σύμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται από σχέση 
εργοδότη-εργοδοτουμένου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και 
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ωφελήματα, μεταξύ των οποίων και την πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως 
μισθωτών και όχι ως αυτοεργοδοτουμένων.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.077-2021)
(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών Νόμου, ώστε άτομο με αναπηρία το οποίο κατά την πρώτη αξιολόγηση από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος 
Αξιολόγησης της Αναπηρίας, έχει πιστοποιηθεί με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς 
τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης να μην καλείται από την εν λόγω επιτροπή για 
επαναξιολόγηση της αναπηρίας σε μεταγενέστερο χρόνο για οποιοδήποτε λόγο.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 20 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.094-2021)
(Παράταση ή στοχευμένη αναστολή διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι 
την 31η Οκτωβρίου 2021, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει η έξαρση της πανδημίας COVID-19.)
(Ψηφίστηκε στις  8 Ιουλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 23 Ιουλίου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2021.)

•
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    Γ.   Αναφερθέντες νόμοι

Ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.108-2020)
(Ισχύουσα μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 αναστολή κάθε διαδικασίας για ανάκτηση 
κατοχής ακινήτου.)
(Ψηφίστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2020, αναπέμφθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 12 Νοεμβρίου 2020.)
(Έγινε Αναφορά στις 2 Δεκεμβρίου 2020.)
(Αρ. Αναφοράς 1/2020.)

Ο περί Προϋποθέσεων Εγγραφής Φωτογράφων σε Επαγγελματικό Μητρώο και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020.
(Αρ. Φακ. 23.02.053.076-2012)
(Θέσπιση νομοθεσίας για τη νομική ρύθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του 
φωτογράφου.)  
(Ψηφίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020, αναπέμφθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2020.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 14 Ιανουαρίου 2021.) 
(Έγινε Αναφορά την 1η Φεβρουαρίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 1/2021.)

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.024-2021)
(Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταχώριση 
εγγράφων στα πρωτοκολλητεία των δικαστηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος 
i-justice, και για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του εν 
λόγω κανονισμού η ηλεκτρονική καταχώριση να επιτρέπεται παράλληλα με την καταχώριση 
των εγγράφων διά φυσικής παρουσίας στο πρωτοκολλητείο.)
(Ψηφίστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2021, αναπέμφθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 25 Φεβρουαρίου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 9 Μαρτίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 2/2021.)

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.061.164-2021)
(Εξίσωση της υπηρεσιακής θέσης μελών της αστυνομίας που ασκούν τα εξειδικευμένα 
καθήκοντα και κατέχουν συγκεκριμένα προσόντα ή συγκεκριμένη πείρα συναφή με τα 
εξειδικευμένα καθήκοντα του χειριστή, ηλεκτρολόγου μηχανικού, ηλεκτρονικού πτητικών 
μέσων, διασώστη ή χειριστή βαρούλκου με τη βαθμολογική θέση των μελών της αστυνομίας 
που κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισότιμο προσόν.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 20 Απριλίου 2021.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 23 Απριλίου 
2021.) 

•

•

•

•
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(Έγινε Αναφορά στις 13 Μαΐου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 3/2021.)

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας 
Θέσεων) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.061-2019)
[Θέσπιση νομοθεσίας η οποία καταργεί τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της 
Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμο, ώστε σε σχέδια 
υπηρεσίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία να καθορίζεται ως αποδεκτό επίπεδο γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας το προσόν της πάρα πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντί 
της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.] 
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 20 Μαΐου 
2021.) 
(Έγινε Αναφορά στις 4 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 4/2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.054.119-2013)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στον Τρίτο Πίνακα αυτού, 
στον οποίο προβλέπονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης 
ανικανότητας, να καθορισθεί ότι ο μέσος όρος τέτοιας ασφάλισης δεν πρέπει να είναι 
κατώτερος του 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας κατά τα τέσσερα τελευταία συμπληρωμένα 
έτη εισφορών και όχι κατά τα δύο έτη, που ισχύει σήμερα, πριν από το έτος παροχών).
(Ψηφίστηκε στις 15 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 5 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 8 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 5/2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.061.215-2020)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δικαιούνται επίδομα 
ασθενείας πρόσωπα τα οποία είναι προσωρινά ανίκανα για εργασία, συνεχίζουν να εργάζονται 
πέραν του 63ου έτους της ηλικίας τους και δεν αιτούνται να λάβουν τη θεσμοθετημένη 
σύνταξη.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 5 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 6/2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.

•

•

•

•
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(Αρ. Φακ. 23.02.062.085-2021)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να δικαιούνται ανεργιακό 
επίδομα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 63ο έτος της ηλικίας τους, είναι 
προσωρινά άνεργα και δεν αιτούνται να λάβουν τη θεσμοθετημένη σύνταξη.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 8 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 7/2021.)

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.065-2019)
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε στην έννοια του όρου 
«μισθωτός», για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης, να περιληφθεί και η απασχόληση δυνάμει 
σύμβασης αγοράς υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής σύμβασης, ανεξαρτήτως 
του χαρακτηρισμού που αποδίδεται σε τέτοια σύμβαση, η οποία χαρακτηρίζεται από σχέση 
εργοδότη-εργοδοτουμένου, προκειμένου οι εργαζόμενοι να έχουν όλα τα δικαιώματα και 
ωφελήματα, μεταξύ των οποίων και την πληρωμή των κοινωνικών τους ασφαλίσεων ως 
μισθωτών και όχι ως αυτοεργοδοτουμένων.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 11 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 8 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 8/2021.)

Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.077-2021)
(Τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών Νόμου, ώστε άτομο με αναπηρία το οποίο κατά την πρώτη αξιολόγηση από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναπηρίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος 
Αξιολόγησης της Αναπηρίας, έχει πιστοποιηθεί με μόνιμη ή μη αναστρέψιμη αναπηρία χωρίς 
τη δυνατότητα αποκατάστασης ή βελτίωσης να μην καλείται από την εν λόγω επιτροπή για 
επαναξιολόγηση της αναπηρίας σε μεταγενέστερο χρόνο για οποιοδήποτε λόγο.)
(Ψηφίστηκε στις 23 Απριλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 20 Μαΐου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 20 Μαΐου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 8 Ιουνίου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 9/2021.)

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.02.062.094-2021)
(Αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
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2021.)
(Ψηφίστηκε στις 8 Ιουλίου 2021, αναπέμφθηκε στις 23 Ιουλίου 2021.)
(Μη αποδοχή της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2021.)
(Έγινε Αναφορά στις 4 Αυγούστου 2021.)
(Αρ. Αναφοράς 10/2021.)
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