
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Λεωφόρος Τζαβάλ Νεχρού, 1402 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλέφωνο: (+357) 22 407 300, τηλεομοιότυπο: (+357) 22 673 066,
 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vouli@parliament.cy, ιστοσελίδα: www.parliament.cy

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν

έκθεση πεπραγμένων2018-2019

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Γ’ Σύνοδος

(ΤΟΜΟΣ Β’  - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)

Β
Ο

Υ
Λ

Η
 Τ

Ω
Ν

 Α
Ν

Τ
ΙΠ

Ρ
Ο

Σ
Ω

Π
Ω

Ν
 .

 Έ
κ

θ
ε

σ
η

 Π
ε

π
ρ

α
γ

μ
έ

ν
ω

ν
  

2
0

1
8

-2
0

1
9

 .
 Τ

Ο
Μ

Ο
Σ

 Β
’





έκθεση πεπραγμένων2018-2019

IA’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ / Γ’ Σύνοδος

Οκτώβριος 2019

(ΤΟΜΟΣ Β’ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)

Β Ο Υ Λ Η  Τ Ω Ν  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν



Έκδοση Βουλής των Αντιπροσώπων

Εκδοτική επιμέλεια
Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων

Σχεδιασμός
Sinartisi Creative Consultants

Φωτογραφίες
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
Βουλή των Αντιπροσώπων

Εκτύπωση
Κυβερνητικό Τυπογραφείο

© 2019 Βουλή των Αντιπροσώπων
Λεωφόρος Τζαβάλ Νεχρού
1402 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22 407315, τηλεομοιότυπο: 22 407290
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: research-publications@parliament.cy
Ιστοσελίδα: www.parliament.cy

ISSN 2301-2129 (print)
ISSN 2301-2684 (online)



Περιεχόμενα

Α. 

Β. 

Γ. 

Δ. 
 

Ε. 

ΣΤ. 

Ζ. 

Η. 
 
 
 

Θ. 

Ι. 

 

Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

Απορριφθέντα σχέδια νόμου και απορριφθέντες κανονισμοί

Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια 
νόμου και κανονισμοί

Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες 
εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας

Κυρωθείσες διεθνείς και άλλες συμφωνίες και πρωτόκολλα  
 
Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί 
των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες 
συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική 
επιτροπή 

Αναπεμφθέντες νόμοι 

Αναφερθέντες νόμοι 

Αρκτικόλεξα

7

83

90

92

95

111

119

122

131

134

136





7

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

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

Ν.59(ΙΙ)/2018      •   Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2019.
(Έγκριση του κεφαλαίου του κρατικού προϋπολογισμού που αφορά τις δαπάνες 
αμυντικής θωράκισης για το έτος 2019.)

Ν.134(Ι)/2018     •  Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση   
                                      Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Τροποποίηση του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, ώστε: 
1. να διαμορφωθούν οι σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στους 

αντικειμενικούς λόγους που καθορίζονται σ’ αυτόν, οι οποίοι, όταν 
συντρέχουν, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δε μετατρέπεται 
σε σύμβαση αορίστου διάρκειας μετά την πάροδο συνολικής περιόδου 
τριάντα ή και περισσότερων μηνών και

2. να προστεθεί σ’ αυτόν πρόνοια σύμφωνα με την οποία η εργοδότηση με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στον Στρατό της Δημοκρατίας ή/και 
στην Εθνική Φρουρά για την απασχόληση συμβασιούχων υπαξιωματικών 
(ΣΥΠ) και συμβασιούχων οπλιτών να εμπίπτει στους αντικειμενικούς 
λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.]

Ν.85(Ι)/2019     •  Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να παρασχεθεί εξουσία 
στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς, επιπροσθέτως των θεμάτων 
που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο, για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά 
την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων ψυχαγωγίας μονάδων (ΚΨΜ)].

Ν.91(Ι)/2019     •        Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε πρόσωπα που απολύονται 
από την Εθνική Φρουρά ως ακατάλληλα για στράτευση για λόγους υγείας στα 
οποία χορηγείται προσωρινό απολυτήριο να παραπέμπονται για επανεξέταση 
της ικανότητάς τους, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Υπουργό Άμυνας, 
και εν πάση περιπτώσει με τη συμπλήρωση δύο ετών από την προηγούμενη 
επανεξέτασή τους μέχρι της συμπλήρωσης του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας 
τους, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται από τον Υπουργό Άμυνας.)  

Ν.93(Ι)/2019     •  Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, ώστε να μην 
είναι δυνατή η έκδοση δελτίου υγείας σε αθλούμενο στρατεύσιμο ο οποίος έχει 
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κληθεί και καταταχθεί στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των διατάξεων του περί 
Εθνικής Φρουράς Νόμου και απολύθηκε προσωρινά από την Εθνική Φρουρά 
είτε ως ακατάλληλος για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτόν 
αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσής του για στρατιωτική υπηρεσία λόγω 
νοσήματος ή πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική υγεία.]   

Ν.122(I)/2019     •    Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε ο Υπουργός 
Άμυνας να δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη τις 
απόψεις του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, να χορηγεί άδεια σε αξιωματικούς 
ιατρούς του Υγειονομικού Σώματος για μερική απασχόληση, έναντι αμοιβής, 
κατά τις ώρες εκτός της υπηρεσίας τους στον στρατό, με όρους και προϋποθέσεις 
που θα καθορίζει ο εν λόγω υπουργός υπό τις περιστάσεις και εφόσον η 
απασχόληση των μελών δε θα επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση 
των καθηκόντων τους ως μελών του στρατού.)

ΚΔΠ 363/2018    •  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε:
1. να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία ανέλιξης 

υπαξιωματικών σε αξιωματικούς που προβλέπεται να διεξάγεται κατ’ έτος 
και στους Ανθυπασπιστές Γ΄, οι οποίοι εκ παραδρομής δεν καλύπτονται 
από τη σχετική πρόνοια των βασικών κανονισμών,

2. σε περίπτωση που η διαδικασία διορισμού υπαξιωματικών σε 
αξιωματικούς δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους έναρξής της, να 
διορίζεται ποσοστό 20% των αναμενομένων να αποφοιτήσουν από τα 
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) το έτος έναρξης της 
εκάστοτε διαδικασίας και όχι των αναμενομένων να αποφοιτήσουν από τα 
εν λόγω ιδρύματα το έτος διορισμού ως αξιωματικών των επιτυχόντων 
υπαξιωματικών και 

3. να μειωθεί ο χρόνος γνωστοποίησης των θεμάτων των γραπτών 
εξετάσεων στους υποψηφίους από τουλάχιστον έξι μήνες σε τουλάχιστον 
τρεις μήνες πριν από τις εξετάσεις, καθώς και ο χρόνος επιλογής των 
αξιωματικών που θα συντάξουν ερωτήματα από δύο τουλάχιστον μήνες 
σε έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.]

ΚΔΠ 38/2019     •  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και
                                      Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, ώστε:
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1. να εισαχθούν σε αυτούς πρόνοιες οι οποίες ήταν αναγκαίες για σκοπούς 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς 
για το έτος 2018 και

2. να μην απαιτείται η συμπλήρωση του καθοριζόμενου χρόνου διοίκησης 
από τις πενήντα δύο (52) πρώην εθελόντριες υπαξιωματικούς που 
διορίστηκαν ως μόνιμες υπαξιωματικοί στον βαθμό που κατέχουν και 
στον επόμενο από αυτόν βαθμό, προκειμένου να δικαιούνται κρίση από 
το συμβούλιο κρίσεων.]

ΚΔΠ 39/2019      •  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και   
                Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί)  
                                          Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) 
Κανονισμών, ώστε να εξομοιωθούν οι δικαιούμενες άδειες των ΣΥΠ με τις 
δικαιούμενες άδειες των μόνιμων μελών του στρατού.]

ΚΔΠ 40/2019      •  Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας 
                                      (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς 
Κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί επιπρόσθετο μηνιαίο χορήγημα σε 
στρατεύσιμους που είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών, 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.)

ΚΔΠ 230/2019    •  Οι περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των Κέντρων    
                                      Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί της Εθνικής   
                                      Φρουράς του 2019.

[Τροποποίηση των περί Συγκροτήσεως, Λειτουργίας και Διαχειρίσεως των 
Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ) Κανονισμών, ώστε:
1. να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς, σε 

περίπτωση διάλυσης ΚΨΜ, να καθορίζει με διαταγή τις τιμές των 
εναπομεινάντων εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς τους και όχι 
με κέρδος, όπως προβλέπεται σήμερα, και επιπρόσθετα να παρέχει τα υπό 
αναφορά εναπομείναντα εμπορεύματα ΚΨΜ υπό μορφή δώρου σε 
εθνοφρουρούς στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων κάθε μονάδας, 
καθώς και σε φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία,

2. ο διαγωνισμός για την προμήθεια ΚΨΜ να διενεργείται με μέριμνα του  
 Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς ή του Υπουργείου Άμυνας για όλες  
 τις μονάδες της Εθνικής Φρουράς και όχι από τον σχηματισμό στον 
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 οποίο ανήκει η κάθε μονάδα, όπως ισχύει σήμερα, και
3. να επέλθουν σε αυτούς ορισμένες νομοτεχνικές αλλαγές, προκειμένου οι 

πρόνοιές τους να συνάδουν με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο, που 
αναθεωρήθηκε το 2011, δεδομένου ότι οι ισχύοντες κανονισμοί 
ψηφίστηκαν το 1991 με βάση τις πρόνοιες του περί Εθνικής Φρουράς 
Νόμου του 1964.]  

ΚΔΠ 231/2019    •       Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
                          Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, 
Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) Κανονισμών, με τη διαγραφή 
της πρόνοιάς τους σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η διαδικασία 
ανέλιξης των επιτυχόντων υπαξιωματικών σε αξιωματικούς ολοκληρώνεται 
πριν από το τελευταίο τρίμηνο του έτους, προσλαμβάνονται με σύμβαση και 
ακολούθως εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους διορίζονται σε μόνιμη θέση, 
έτσι ώστε οι εν λόγω υπαξιωματικοί να διορίζονται απευθείας σε μόνιμη θέση 
αξιωματικού κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους επιλογής τους.  Περαιτέρω, 
με τους κανονισμούς σκοπείται η βελτίωση ορισμένων προνοιών των βασικών 
κανονισμών.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

Ν.117(Ι)/2019     •  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης    
                                      Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
                του 2016.

(Σκοπός του νόμου είναι η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς των πελατών 
που ζητούν και/ή εισπράττουν και/ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων, 
οι οποίοι πελάτες στην ουσία προστατεύονται μέσα από τη διάταξη της 
ισχύουσας νομοθεσίας που προνοεί για «εύλογη υπόθεση», με αποτέλεσμα 
να μην είναι εύκολο να αποτελέσει τεκμήριο για στοιχειοθέτηση του σχετικού 
αδικήματος. Αυξήθηκαν οι ποινές που αφορούν αδικήματα εμπορίας, η 
ποινικοποίηση της συμπεριφοράς όσων ζητούν και/ή εισπράττουν και/ή 
χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή 
τους, καθώς και ο καθορισμός της ερμηνείας και του εύρους της έννοιας «της 
ζήτησης», η οποία δύναται να εκδηλωθεί από τον διακινητή των θυμάτων, 
από τον εργοδότη, από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη κέντρου ή άλλου χώρου όπου 
εκτίθενται τα θύματα προς εκμετάλλευση, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην αλυσίδα αυτή λαμβάνοντας 



11

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

χρηματικά οφέλη και κέρδη.)  
(Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
και ακολούθως παραπέμφθηκε από κοινού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για περαιτέρω εξέταση.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

ΚΔΠ 350/2018    •   Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών  
                                      Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με τίτλο 
«Εκτελεστική  Οδηγία (ΕΕ) 2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 
2018 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».  Ειδικότερα, με 
τους υπό αναφορά κανονισμούς αντικαθίστανται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ των 
υφιστάμενων κανονισμών που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να 
πληρούν τους όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του Κοινοτικού Γραφείου 
Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) και τον κατάλογο ειδών που συμμορφώνονται με 
τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία 
Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.]

ΚΔΠ 351/2018   •  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Eκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 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». Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
αντικαθίστανται τα παραρτήματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των υφιστάμενων κανονισμών 
που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των 
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πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της 
ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.]

ΚΔΠ 352/2018    •  Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους να 
εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/100 
της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 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». Έιδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς επικαιροποιούνται τα 
τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών του ΚΓΦΠ, σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται 
οι δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής 
των ποικιλιών της πατάτας στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.]

ΚΔΠ 41/2019     •  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού     
                                   Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Eκτελεστική Οδηγία (EE) 
2018/484 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί το 
πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας 
Palmae ως προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)».]

ΚΔΠ 60/2019     •     Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί)                                    
                                      Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
πληρέστερη εναρμόνιση των προνοιών τους με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ: 
1. «Όδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας 

των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών».
2. «Eκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/478 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2017 

για την απαλλαγή ορισμένων κρατών μελών από την υποχρέωση 
εφαρμογής σε ορισμένα είδη των Oδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 
66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ και 
2002/57/ΕΚ για την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών, 
σπόρων δημητριακών προς σπορά, υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού 
της αμπέλου, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων προς 
σπορά τεύτλων, κηπευτικών, καθώς και ελαιούχων και κλωστικών 
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φυτών αντίστοιχα, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 2010/680/
ΕΕ της Επιτροπής».

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προστίθεται το είδος Cannabis 
Sativa L. στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών λόγω της άρσης 
της απαλλαγής που είχε εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) από την 
εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ σε σχέση με το υπό αναφορά 
είδος.]

ΚΔΠ 59/2019     •  Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και 
  Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης   
 (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
πληρέστερη εφαρμογή των προνοιών τους με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ: 
1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων».
2. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται περαιτέρω η 
λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών 
και παρέχεται στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος η δυνατότητα που ήδη 
παρέχεται στους παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος για επεξεργασία, κατόπιν 
σχετικών ελέγχων, του γάλακτος ίδιας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 
τους απευθείας στους καταναλωτές ή μέσω λαϊκών αγορών.]

Ν.49(Ι)/2019       •  Ο περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών της  
               Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου Πολεμιδιών (Γαρύλλη) και 
               Γερμασόγειας στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Νόμος     
               του 2019.

[Θέσπιση νομοθεσίας, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν οι αρμοδιότητες και οι 
λειτουργίες της Επιτροπής του Κυβερνητικού Υδατικού Έργου (KYE) Πολεμιδιών 
(Γαρύλλη) και Γερμασόγειας στον Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργοδότησης του προσωπικού 
της εν λόγω επιτροπής και η εξασφάλιση των απολαβών και συνταξιοδοτικών 
ωφελημάτων του.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1. Oι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες της Επιτροπής του KYE Πολεμιδιών 

(Γαρύλλη) και Γερμασόγειας μεταβιβάζονται στον Διευθυντή του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και η επιτροπή δε θα ασκεί πλέον 
καμία αρμοδιότητα, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την 
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οριστική διάλυσή της.
2. Το μόνιμο συντάξιμο προσωπικό της επιτροπής εντάσσεται στο προσωπικό 

του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με 
την περίπτωση, και το ωρομίσθιο προσωπικό εντάσσεται στο αντίστοιχο 
προσωπικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.]

Ν.55(Ι)/2019     •       O περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός)
                Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε αφενός να ενθαρρυνθεί η 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προώθηση της παραγωγής ντόπιων 
γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν 
από αυτά και αφετέρου να βελτιωθεί η λειτουργία του θεσμού της λαϊκής αγοράς, 
να ενδυναμωθεί η θέση των παραγωγών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων κυπριακής προέλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, να 
προστατευθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και να ενισχυθεί η διαφάνεια 
κατά τη διάθεση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές 
όσον αφορά την προέλευση και τη μέθοδο παραγωγής τους. 
Ειδικότερα, στον υπό αναφορά νόμο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι 
ακόλουθες ρυθμίσεις: 
1. Εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία ως «παραγωγός» ορίζεται 

πρόσωπο το οποίο εντός της λαϊκής αγοράς πωλεί κατά αποκλειστικότητα 
ή κατά πλειοψηφία, ανά είδος, προϊόντα ιδίας παραγωγής. 

2. Καθορίζεται ότι ο χώρος των λαϊκών αγορών οργανώνεται σε ευκρινώς 
επισημασμένα τμήματα που καταλαμβάνουν ξεχωριστά οι παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων, οι παραγωγοί συμβατικών προϊόντων και οι 
πωλητές προϊόντων άλλου παραγωγού.  

3. Προβλέπεται ότι η ετήσια έκθεση της προβλεπόμενης στον υφιστάμενο 
νόμο Συμβουλευτικής Επιτροπής, που υποβάλλεται στον Υπουργό 
Εσωτερικών και στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις 
της όσον αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, θα 
κοινοποιείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων για ενημέρωσή της. 

4. Διασαφηνίζεται ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 
θα διενεργούνται από τις τοπικές αρχές πριν από την έναρξη και καθ’ όλη 
τη διάρκεια της λειτουργίας κάθε λαϊκής αγοράς και θα ελέγχεται κατά 
πόσο οι συμμετέχοντες σε αυτή πωλητές ή παραγωγοί διαθέτουν κατά 
τον χρόνο του ελέγχου τις απαιτούμενες βεβαιώσεις. 

5. Παρέχεται η δυνατότητα στο Τμήμα Γεωργίας, τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, στο Τμήμα Αλιείας και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες να 
διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις λαϊκές αγορές, με σκοπό την 
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εξακρίβωση του τόπου προέλευσης ή παραγωγής ή παρασκευής των 
προϊόντων που διατίθενται προς πώληση και τα οποία αναγράφονται στην 
άδεια χρήσης χώρου.

6. Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έτσι ώστε να μην 
ανοίγουν ενωρίτερα από τις 5 π.μ. και να μην κλείνουν ενωρίτερα από τις 
3 μ.μ. για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου και 
ενωρίτερα από τις 6 μ.μ. για την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι την 
31η Οκτωβρίου εκάστου έτους. 

7. Καθορίζονται σαφώς οι απαιτούμενες βεβαιώσεις αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών ή τμημάτων, ανάλογα με τα προϊόντα που τίθενται προς 
πώληση στις λαϊκές αγορές, οι οποίες απαιτείται να επισυνάπτονται στην 
αίτηση για εξασφάλιση άδειας χρήσης χώρου. 

8. Καθορίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της προβλεπόμενης 
στον νόμο επιτροπής ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα 
εξουσιοδοτημένα από την εκάστοτε αρμόδια τοπική αρχή και η οποία 
μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδια:
α.  να καταγράφει τα προβλήματα κατά τη λειτουργία της λαϊκής 

αγοράς και να υποβάλλει εισηγήσεις προς την εκάστοτε αρμόδια 
τοπική αρχή για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών, καθώς και να ετοιμάζει σχετική ετήσια 
έκθεση, την οποία θα κοινοποιεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή, 
και

β.  να εξετάζει καταγγελίες και εισηγήσεις που υποβάλλονται σ’ 
αυτήν από τους κατόχους άδειας χρήσης χώρου σε λαϊκή αγορά.)

ΚΔΠ 134/2019    •       Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Μέτρα Προστασίας     
                                    Ταμιευτήρων, των οποίων το Νερό Προορίζεται και για Ανθρώπινη   
                                    Κατανάλωση) Κανονισμοί του 2019.

[Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες αναφορικά 
με τον σχεδιασμό των ζωνών προστασίας των επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων, καθώς και των έργων υδροληψίας των οποίων το νερό προορίζεται 
για ανθρώπινη κατανάλωση.
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:
1. Καθορίζονται οι ζώνες προστασίας των υδατικών συστημάτων με βάση τα

όρια της λεκάνης απορροής τους, τον κίνδυνο ρύπανσης του νερού, την 
ταχύτητα ροής του νερού και τις κλίσεις του εδάφους της λεκάνης ως 
ακολούθως:
α. Ζώνη Α - Άμεση Ζώνη Προστασίας.
β. Ζώνη Β - Κοντινή Ζώνη Προστασίας.
γ. Ζώνη Γ - Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας.



16

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

δ. Ζώνη Δ - Παρόχθια Ζώνη Προστασίας.
2. Καθορίζονται οι δραστηριότητες που επιτρέπονται ή απαγορεύονται σε 

κάθε ζώνη προστασίας.
3. Καθορίζονται οι διαδικασίες αναθεώρησης ή κατάργησης εκάστης ζώνης 

προστασίας υδατικού συστήματος. 
4. Καθορίζεται η διαδικασία με την οποία ο διευθυντής του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων, αφού καθορίσει τις ζώνες προστασίας κατόπιν 
διαβούλευσης με εμπλεκόμενα τμήματα και φορείς, προτείνει 
ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας για έκαστο υδατικό σύστημα το 
οποίο υποβάλλεται στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος για έγκριση και, ακολούθως, στη βάση του εν λόγω 
σχεδίου, ο υπουργός εκδίδει σχετικά διατάγματα δυνάμει του άρθρου 23 
του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου.]

ΚΔΠ 146/2019    •  Οι περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση Βιοκτόνων) (Καταργητικοί)    
                                      Κανονισμοί του 2019.

[Κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και αντικατάστασή τους με τους 
περί Βιοκτόνων (Εκτέλεση Επαγγελματικών Εργασιών) Κανονισμούς, έτσι 
ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία των συνεργείων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση επαγγελματικών 
εργασιών σε σχέση με την εφαρμογή βιοκτόνων, αφετέρου δε να επιτευχθεί 
αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.]

ΚΔΠ 145/2019    •      Οι περί Βιοκτόνων (Εκτέλεση Επαγγελματικών Εργασιών) Κανονισμοί του 2019.
[Κατάργηση των υφιστάμενων περί Βιοκτόνων (Επαγγελματική Χρήση 
Βιοκτόνων) Κανονισμών και αντικατάστασή τους με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς, έτσι ώστε αφενός μεν να επιτευχθεί βελτίωση του νομικού 
πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των συνεργείων που αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών σε σχέση με την εφαρμογή βιοκτόνων, 
αφετέρου δε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:
1. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, έτσι 

ώστε αυτό να αφορά συνεργεία που εφαρμόζουν βιοκτόνα που ανήκουν 
σε συγκεκριμένους τύπους προϊόντων, περιλαμβανομένων των τρωκτικοκτόνων, 
εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για καταπολέμηση άλλων 
αρθροπόδων, καθώς και απωθητικών και προσελκυστικών προϊόντων για 
την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών.  

2. Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα τέλη χορήγησης ή ανανέωσης 
άδειας συνεργείου, υπευθύνου συνεργείου και εξουσιοδοτημένου 
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χρήστη.   
3. Καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπευθύνων 

συνεργείων και των συνεργείων που τους εργοδοτούν.
4. Παρέχεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή, όποτε κρίνεται αναγκαίο, 

να διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπευθύνους συνεργείου 
και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των οποίων η παρακολούθηση θα 
είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση η αρμόδια αρχή δύναται να 
ανακαλέσει τις σχετικές άδειες.

5. Παρέχεται η δυνατότητα σε υφιστάμενους υπευθύνους συνεργείου που δεν 
κατέχουν τα απαιτούμενα με βάση τους υπό αναφορά κανονισμούς 
ακαδημαϊκά προσόντα να αδειοδοτηθούν μετά την έναρξη της ισχύος των 
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διοργανώσει η αρμόδια αρχή για τον 
σκοπό αυτό.]

ΚΔΠ 148/2019    •     Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ που τιτλοφορείται 
«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1027 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
αποστάσεις απομόνωσης για Sorghum spp».
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ 
των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι αποστάσεις 
απομόνωσης των καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων 
του είδους «Sorghum spp.», με σκοπό οι αποστάσεις αυτές να ανταποκρίνονται 
στα διεθνή πρότυπα που θεσπίζονται με τα σχέδια πιστοποίησης του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).]

ΚΔΠ 149/2019    •  Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ που τιτλοφορείται 
«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1028 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 
για τη διόρθωση της εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium x 
boucheanum Kunth (Λόλιον το υβρίδιο)».
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιείται το Παράρτημα 
V των υφιστάμενων κανονισμών, το οποίο αφορά το βάρος σπορομερίδων 
και δειγμάτων, έτσι ώστε να προστεθεί σ’ αυτό υποσημείωση σε σχέση με τα 
αγροστώδη είδη, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου 
βάρους της σπορομερίδας στους είκοσι πέντε τόνους, εάν ο προμηθευτής 
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έχει λάβει άδεια για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή.]

N.74(I)/2019     •     Ο περί Ελέγχου των Οινολογικών Πρακτικών και Επεξεργασιών Νόμος του 2019.
(Αντικατάσταση του υφιστάμενου νόμου, ώστε αφενός να εκσυγχρονιστεί 
το νομικό πλαίσιο που διέπει τις οινολογικές πρακτικές που ακολουθούν οι 
οινοπαραγωγοί και αφετέρου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή με 
ορισμένες πράξεις της ΕΕ.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Τμήματος Γεωργίας ως 

της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
2. Λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης των σχετικών μηχανισμών ελέγχου με 

σκοπό την περαιτέρω προστασία της δημόσιας υγείας και ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων από παραπλανητική πληροφόρηση των καταναλωτών.

3. Διορθώνονται αδυναμίες της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις 
προβλεπόμενες σε αυτόν διαδικασίες.)

Ν.105(Ι)/2019     •  Ο περί Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφαλίσεως    
                                      στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019.

[Θέσπιση νόμου για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του  Οργανισμού Γεωργικής 
Ασφαλίσεως (ΟΓΑ) και τη μεταφορά του προσωπικού του οργανισμού στο Τμήμα 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
ώστε να επιτευχθεί μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος γεωργικής 
ασφάλισης στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015 και αρ. 78.295.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο μεταξύ άλλων μεταφέρονται οι θέσεις και 
το προσωπικό του ΟΓΑ στο Τμήμα Γεωργίας, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού και στο Γενικό Λογιστήριο, χωρίς να εντάσσονται στις υφιστάμενες 
δομές οργανικών θέσεων των τμημάτων ή υπηρεσιών όπου αυτές μεταφέρονται, 
αλλά εντάσσονται σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού, όπου, ανάλογα 
με την περίπτωση, παραμένουν ως «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους 
ξεχωριστή δομή, και οι εν λόγω θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό ή θα 
σημειωθούν με διπλό σταυρό, όταν η πλήρωσή τους από τους κατόχους των 
κατώτερων θέσεων της ίδιας δομής δε θα είναι δυνατή.]

Ν.103(Ι)/2019     •  Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα  
                                      Νόμος του 2019.

(Θέσπιση νόμου για τη δημιουργία ταμείου για διαχείριση κινδύνων 
και αντιστάθμιση ζημιών στη γεωργική παραγωγή, ώστε να επιτευχθεί 
μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος γεωργικής ασφάλισης στη βάση 
σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 
2015 και αρ. 78.295.
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Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο μεταξύ άλλων ρυθμίζεται η διαχείριση 
κινδύνων στη γεωργική παραγωγή μέσω σχεδίων ενίσχυσης που καταρτίζει 
και διαχειρίζεται το Τμήμα Γεωργίας, η ίδρυση ειδικού Ταμείου Προστασίας και 
Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής για εξυπηρέτηση των εν λόγω σχεδίων 
και η δημιουργία ειδικής επιτροπής η οποία θα διαχειρίζεται το ταμείο αυτό.)

Ν.104(Ι)/2019     •        Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
[Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να καταργηθούν 
ορισμένες αρμοδιότητες του ΟΓΑ και να καθοριστεί ότι, εφόσον ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εκδώσει το δυνάμει των 
διατάξεων του υφιστάμενου νόμου αναγκαίο διάταγμα για τη σκοπούμενη 
διάλυση του οργανισμού προς υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, κάθε ποσό που έχει εισπραχθεί από ή που οφείλεται προς τον 
οργανισμό, καθώς και οι υποχρεώσεις του θα μεταφερθούν στο Ταμείο Προστασίας 
και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί δυνάμει 
των διατάξεων του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και 
Συναφή Θέματα Νόμου, με σκοπό την ομαλή διάλυση του οργανισμού.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

ΚΔΠ 285/2018    •       Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες   
                                      Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2018.

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 

Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» και με το άρθρο 16 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».)

ΚΔΠ 341/2018   •  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
                                      του 2018.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1. Οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την 

τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του 
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ΕΚ) και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον 
αφορά τον μόλυβδο.

2. Οδηγία (ΕΕ) 2017/774 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2017 για την 
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τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του Προσαρτήματος Γ΄ του 
Παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φαινόλη.

3. Οδηγία (ΕΕ) 2017/898 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2017 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, του Προσαρτήματος 
Γ΄ του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την 
ουσία δισφαινόλη Α.]

Ν.145(Ι)/2018     •  Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2009/72/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ».]

Ν.146(Ι)/2018     •       Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε    
                                      Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στον διευθυντή 
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να προβαίνει στις αναγκαίες έρευνες για 
σκοπούς διαπίστωσης τυχόν παράβασης των διατάξεων της υπό τροποποίηση 
νομοθεσίας που αφορούν τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης προϊόντων.)

Ν.147(Ι)/2018     •     Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών     
                                      Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

Ν.148(Ι)/2018     •       Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος των πράξεων της ΕΕ με 
τίτλο «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά 
φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ» και «Οδηγία 
2012/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 
2006/32/ΕΚ», καθώς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πράξης της ΕΕ με 
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τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
χονδρική αγορά ενέργειας».]

Ν.149(Ι)/2018     •     Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

ΚΔΠ 364/2018    •  Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

ΚΔΠ 365/2018    •  Οι περί Μεταφοράς Εγγεγραμμένου Γραφείου Εταιρειών εντός και εκτός   
                                      της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

ΚΔΠ 366/2018    •    Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών  
                                      Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

ΚΔΠ 367/2018    •   Οι περί Ευρωπαϊκής Δημόσιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (SE)    
                                      (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)
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ΚΔΠ 368/2018   •       Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 
μέσω της απλοποίησης κυρίως των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και αφετέρου η διατήρηση 
επικαιροποιημένων μητρώων από τον Έφορο Εταιρειών μέσω της επιβολής 
επιβαρύνσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων.)

Ν.151(Ι)/2018     •    Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
    Βιομηχανίας και Τουρισμού Νόμος του 2018.

(Μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας λόγω ίδρυσης Υφυπουργείου 
Τουρισμού, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τα θέματα του τουρισμού.)

Ν.152(Ι)/2018     •    Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Τουρισμού και Διορισμού Υφυπουργού     
                                      Τουρισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)   
                                      Νόμος του 2018.

(Μεταφορά των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται στην τουριστική νομοθεσία 
από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού.)

ΚΔΠ 372/2018    •       Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα   
                                      Μέταλλα (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Τροποποίηση των προνοιών των βασικών κανονισμών που ρυθμίζουν τις 
άδειες ανάπαυσης κάθε έτους και τις εργάσιμες ώρες κάθε εβδομάδας των 
υπαλλήλων του εν λόγω οργανισμού.)

Ν.15(ΙΙ)/2019      •      Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της    
                                     Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας  
                                     του 2019 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
για το έτος 2019, που προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €64.969.687 και 
συνολικά έσοδα ύψους €49.285.957.) 

Ν.34(Ι)/2019       •  Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και            
                                     Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018.

(Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση 
των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων.)

ΚΔΠ 90/2019     •     Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και   
                                     Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2018.
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(Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και κατηγοριοποίηση 
των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων.)

Ν.77(Ι)/2019       •  Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών  
                                     Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων 
προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς 
όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα 
ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για 
την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και 
συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».]

Αρ. 3/2019          •     Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις που   
                                    Συνάπτονται από Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2019.

(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
κατά τη σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων από τη χρήση καταχρηστικών 
ρητρών σε αυτές κατ’ αντίστοιχο τρόπο που προστατεύονται οι καταναλωτές 
στις καταναλωτικές συμβάσεις δυνάμει του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε 
Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.)

ΚΔΠ 248/2019    •     Οι περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση)   
                                    (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί στο Υπουργικό 
Συμβούλιο η διακριτική ευχέρεια να παρατείνει την περίοδο έρευνας υδρογονανθράκων 
του εκάστοτε αδειούχου πέραν των περιόδων που ήδη προβλέπονται στους 
υφιστάμενους κανονισμούς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Αριθμός νόμου   Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.19(ΙΙΙ)/2018     •   Ο περί της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο (Κυρωτικός) 
                          Νόμος του 2018.

(Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο, η οποία συμφωνήθηκε 
στη Γενεύη της Ελβετίας τον Ιανουάριο του 2013, και η προσχώρηση στην 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 77.339 και ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2014 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.)

Ν.20(ΙΙΙ)/2018    •        Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
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Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της 
Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 
για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη 
Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους, 
οι οποίες υιοθετήθηκαν στην τριακοστή συνάντηση του Εκτελεστικού Οργάνου 
της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 30 
Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2012, και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 83.033 και 
ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.)

Ν.1(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2019.
(Κύρωση από την ΚΔ της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπεγράφη 
την 21η Νοεμβρίου 2014 στη Λευκωσία. Παράλληλα, κατά την πιο πάνω ημερομηνία 
υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών συμφωνία για τη μεταφορά καταδίκων.)

Ν.2(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και 
της Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου, που υπογράφτηκε στην Αστάνα του 
Καζακστάν την 21η Δεκεμβρίου 2015 από τους αντιπροσώπους των κρατών 
μελών της ΕΕ, τον αντιπρόσωπο της ΕΕ και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας 
του Καζακστάν.)

Ν.3(ΙΙΙ)/2019    •       Ο περί της Διακρατικής Συμφωνίας Αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο 
Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου (Κυρωτικός) Νόμος
του 2019.
(Κύρωση της διακρατικής συμφωνίας η οποία υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 
19 Σεπτεμβρίου 2018 μεταξύ της κυβέρνησης της ΚΔ και της κυβέρνησης της 
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αναφορικά με τον απευθείας υποθαλάσσιο 
αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.)

Ν.4(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού 
Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, των Λαθραίων 



25

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης 
Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής Περιουσίας και 
την Προώθηση της Αποκατάστασής τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
[Κύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169(2) του συντάγματος, της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της 
Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, των Λαθραίων Ανασκαφών και της 
Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας 
Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής Περιουσίας και την Προώθηση της 
Αποκατάστασής τους, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία τη 16η Ιανουαρίου 2018 
και εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 84.375 στις 
20 Φεβρουαρίου 2018.]

Ν.5(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε από τα δύο μέρη στη 
Βηρυτό στις 30 Οκτωβρίου 2017.) 

Ν.6(ΙΙΙ)/2019    •     Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες 
που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες 
που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος, που υιοθετήθηκαν κατά την 28η 

Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών, που έλαβε χώρα στο Κιγκάλι της Ρουάντα 
μεταξύ της 10ης και 15ης Οκτωβρίου 2016.)

Ν.8(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση νόμου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Αρμενίας, καθώς και την 
εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, τον σεβασμό 
των δημοκρατικών αρχών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.)

Ν.9(ΙΙΙ)/2019     •       Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
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και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών του 2018, η οποία υπογράφτηκε από 
τα δύο μέρη στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2017.)

Ν.10(ΙΙΙ)/2019     •       Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής   
    Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία  
     στον Τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών   
    (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στον Τομέα των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.) 

Ν.11(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2019.
[Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (EU-LAC International 
Foundation), η οποία υπογράφτηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 στον Άγιο Δομίνικο 
της Δομινικανής Δημοκρατίας στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών 
Εξωτερικών ΕΕ-CELAC (Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής 
και Καραϊβικής). Η ΚΔ υπέγραψε τη συμφωνία δυνάμει της απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 81.443 και ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2016.]

Ν.12(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2019.
(Κύρωση από την ΚΔ, δυνάμει του άρθρου 169 του συντάγματος, της Συμφωνίας 
για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία υπεγράφη στις 29 Ιουνίου 2018, κατόπιν 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 71.446 και ημερομηνία 20 
Δεκεμβρίου του 2010.) 

Ν.13(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της  Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφτηκε 
από τα δύο μέρη στη Λευκωσία, στις 27 Νοεμβρίου 2017, σε συνέχεια των 
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 2/2009, ημερομηνίας 
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20 Μαΐου 2009, και με αριθμό 83.715, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2017.)

Ν.109(Ι)/2019    •      Ο περί Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας για το Κυπριακό   
                                      (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του βασικού νόμου για τον Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής 
Κοινότητας για το Κυπριακό, έτσι ώστε να καταργηθεί το υφιστάμενο ασυμβίβαστο 
του δημόσιου υπαλλήλου με τη θέση του διαπραγματευτή και επιπλέον να 
ρυθμιστούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του κατόχου της εν λόγω θέσης.)

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

N.132(I)/2018     •  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Tροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε το Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να τεθεί υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση του 
διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.)

N.160(I)/2018     •  Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης 
     των Εργοδοτουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794, του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ, όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.161(I)/2018     •  Ο περί Ομαδικών Απολύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794, του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ, όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.162(I)/2018     •        Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων 
κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794, του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ, όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.163(I)/2018     •  Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (Τροποποιητικός)  
                                      Νόμος του 2018.
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[Eναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794, του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015, που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ, όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.164(I)/2018     •    -         Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και
Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 374/2018       -          Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και 
Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών    
Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που   
προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμοί του 2018.

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 
2013 για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες και την κατάργηση 
των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ 
και 2003/122/Ευρατόμ και  αντικατάσταση της ισχύουσας νομοθεσίας για θέματα 
ακτινοπροστασίας και πυρηνικής και ραδιολογικής ασφάλειας και προστασίας.)

N.4(I)/2019     •  Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός)  
                                      Νόμος του 2019.

(Tροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους 
Νόμου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών παροχής επιδόματος διακίνησης.)

ΚΔΠ 16/2019     •    -                                                                      Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες)  
                          (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

ΚΔΠ 17/2019        -                       Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα Εργοστάσια  
                (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Eναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2017/164/ΕΕ της 
Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2017 για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου 
ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 
91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής.)

Ν.11(Ι)/2019     •  Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Tροποποίηση του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, ώστε να επεκταθεί 
η χρονική προθεσμία απαγόρευσης τερματισμού απασχολήσεως θετής 
μητέρας μέχρι πέντε μήνες από το τέλος της περιόδου της παρεχόμενης άδειας 
μητρότητας, όπως ισχύει και στις περιπτώσεις φυσικής μητέρας και μισθωτής 
που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρας.)
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Ν.50(Ι)/2019     •  Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές  
                                      Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018.

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά στην εσωτερική 
έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2016 για την Προσβασιμότητα των Ιστότοπων και των Εφαρμογών 
για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.]

Ν.68(Ι)/2019     •  Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής  
                                      Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019.

(Εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2014/50/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για 
την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών με 
τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης».)

ΚΔΠ 201/2019    •  Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί)  
                                      Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση 
Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας 
παιδιών ή εφήβων αναφορικά με συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης.) 

Ν.126(I)/2019     •   Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε η προβλεπόμενη 
στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο σύνταξη χηρείας να καταβάλλεται 
χωρίς διακρίσεις και επί ίσοις όροις σε δικαιούχους άντρες και γυναίκες.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισισε να αποδεχθεί εν 
μέρει την αναπομπή.)

Ν.111(Ι)/2019     •  Ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους (Τροποποιητικός)  
                                      Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, 
ώστε αφενός κάποιοι όροι αυτού να εκσυγχρονισθούν και αφετέρου να αυξηθεί 
ή/και να επεκταθεί το παρεχόμενο επίδομα διακίνησης σε νέες κατηγορίες 
δικαιούχων.)

ΚΔΠ 253/2019    •  Οι περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών  
                                      Παροχών (Παροχή Στέγασης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Αντικατάσταση του Πίνακα στους περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Παροχή Στέγασης) Κανονισμούς 
του 2014, στον οποίο καθορίζεται το ποσό που χορηγείται για την παροχή 



30

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

στέγασης ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε επαρχία.]

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

Ν.142(Ι)/2018     •       Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε οι 
ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας να ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως 
από τον διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή την οικεία 
πολεοδομική αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, για αποφάσεις οι οποίες 
λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιωδώς την αξία της ακίνητης 
ιδιοκτησίας τους.)

Ν.143(Ι)/2018    •  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να 
εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής οι κατασκευές 
με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα οι οποίες 
ανεγείρονται σε ιδιόκτητο τεμάχιο στην ύπαιθρο για σκοπούς φύλαξης εργαλείων 
ή οικόσιτων ζώων ή/και πουλερικών.]

Ν.6(Ι)/2019     •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, έτσι ώστε να 
καταργηθούν ορισμένες διατάξεις του οι οποίες αφορούν την είσοδο και διαμονή 
στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών, με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, 
την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα.)

Ν.7(Ι)/2019     •  Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής 
Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική 
Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμος του 2018.
[Μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 
2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών, με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική 
υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την 
απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)». Πιο συγκεκριμένα, 
θεσπίσθηκε νομοθεσία για τον καθορισμό κανόνων και διαδικασιών για την 
είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας.]
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Ν.8(Ι)/2019     •   Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε τα τέλη 
που καταβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για την έκδοση, την τροποποίηση 
ή την ανανέωση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και 
εργασίας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές να 
καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών αντί με βάση τις διατάξεις 
σχετικού παραρτήματος της εν λόγω βασικής νομοθεσίας.)  

Ν.9(Ι)/2019     •   Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε η τιμητική πολιτογράφηση 
για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών 
επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται υπό όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται με κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.) 

Ν.13(Ι)/2019     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στα 
συμβούλια των δήμων όπως, μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Οικονομικών, ιδρύουν ή συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή σε ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των 
οποίων αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ για αξιοποίηση 
διαθέσιμων κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή 
υπηρεσιών, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο 
έχουν την ανάπτυξη.)  

Ν.15(Ι)/2019     •  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Nόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν οι διατάξεις 
του που προβλέπουν τη διαδικασία πλήρωσης κενής θέσης δημοτικού συμβούλου.) 

Ν.16(Ι)/2019     •   Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις 
του να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε σχέση με τον αναγκαστικό διαχωρισμό 
συνιδιόκτητης ακίνητης ιδιοκτησίας.]

Ν.17(Ι)/2019     •  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε οι 
διατάξεις του να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε σχέση με τον αναγκαστικό 
διαχωρισμό συνιδιόκτητης ακίνητης ιδιοκτησίας.]
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Ν.18(Ι)/2019     •  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη 
σε αυτόν προθεσμία εντός της οποίας διαβιβάζεται από τους εκλογικούς 
αντιπροσώπους των υποψήφιων κοινοταρχών και κοινοτικών συμβούλων 
προς τον Έφορο Εκλογής έκθεση σε σχέση με τις εκλογικές τους δαπάνες 
από δύο μήνες σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας του αποτελέσματος της οικείας εκλογικής διαδικασίας. 
Επιπρόσθετα, εισήχθη στην εν λόγω βασική νομοθεσία διάταξη σύμφωνα με 
την οποία θα εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στον Έφορο Εκλογής 
της υπό αναφορά έκθεσης οι υποψήφιοι για εκλογή σε κοινότητες με αριθμό 
εκλογέων που δεν υπερβαίνει τους εκατό.)  

                  •  Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου                                              
    (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, καθώς και να 
μεταφερθούν στην εθνική έννομη τάξη οι πρόνοιες της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2018/994 για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του ΕΚ με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία.]
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την αναπομπή.)

Ν.19(Ι)/2019     •   Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στα 
συμβούλια των κοινοτήτων όπως ιδρύουν ή συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή σε ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των 
οποίων αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ για αξιοποίηση 
διαθέσιμων κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, την παροχή 
υπηρεσιών, την ανάπτυξη και τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο 
έχουν την ανάπτυξη.)

Ν.20(Ι)/2019     •  Ο περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων
Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 
Συναφών Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση των Καθηκόντων 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών 
και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε 
αυτόν σχετική πρόνοια σύμφωνα με την οποία αίρεται τυχόν ασυμβίβαστο, 
σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβούλιο δήμου ή κοινότητας ιδρύει ή 
συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή σε ιδρύματα.)
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Ν.17(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2019   
                                       Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) 
για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €2.602.049 και έσοδα του 
ιδίου ύψους.)

Ν.19(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το έτος 
2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.950.950 και δαπάνες ύψους €1.730.781.)

Ν.42(Ι)/2019     •  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)                                               
    (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) 
Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του που ρυθμίζουν τη διαδικασία 
διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων, με απώτερο στόχο την 
επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή της 
εν λόγω διαδικασίας, έπειτα από την εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων στην εν 
λόγω βασική νομοθεσία το 2015.]

Ν.45(Ι)/2019    •  Ο περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή 
                Νόμος του 2019. 

(Θέσπιση νομοθεσίας για την εισαγωγή του θεσμού του ορκωτού μεταφραστή, 
με απώτερο στόχο να αποκεντρωθεί η παροχή της υπηρεσίας χορήγησης επίσημα 
πιστοποιημένων μεταφράσεων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.)

Ν.52(Ι)/2019    •  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός)   
    Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 
για την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με 
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων).]

Ν.53(Ι)/2019     •   Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για 
την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).]
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Ν.65(Ι)/2019     •  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθεί 
το καθοριζόμενο σε αυτόν τέλος που επιβάλλεται στην περίπτωση καταχώρισης 
γέννησης στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού μετά την πάροδο τριών μηνών από 
την ημερομηνία της γέννησης.)

Ν.79(Ι)/2019     •     Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε να 
εκσυγχρονιστούν και να διασαφηνιστούν ορισμένες διατάξεις του και να 
επιλυθούν διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του 
όσον αφορά την πρόσβαση στην παραλία των ατόμων με αναπηρίες.)

Ν.84(Ι)/2019     •  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός)  
                                          Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα 
Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπόμενη σε αυτόν προθεσμία εντός της 
οποίας απαιτείται όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες προβούν 
σε τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για 
σκοπούς συμμόρφωσης με την εν λόγω βασική νομοθεσία. Ειδικότερα, η υπό 
αναφορά προθεσμία επιμηκύνθηκε, ώστε να λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 
αντί την 30ή Ιουνίου 2019.)  

Ν.92(Ι)/2019     •   Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) 
                                       (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, 
ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση νέων προσωρινών αδειών παρόχου 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την 30ή 

Ιουνίου 2020, καθώς και η ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, που λήγουν 
την 30ή Ιουνίου 2019.)

Ν.102(Ι)/2019      •  Ο  περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, έτσι ώστε να 
αναθεωρηθούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο να επιλυθούν 
ορισμένα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.)

Ν.115(Ι)/2019     •  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις 
του που αφορούν τις δηλώσεις που υποβάλλονται στον λειτουργό τέλεσης 
γάμων από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ότι δεν υπάρχει 
οποιοδήποτε κώλυμα στην τέλεση αυτού.)   
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Ν.116(Ι)/2019     •     Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε η Υπηρεσία Ασύλου να δύναται 
να εκχωρεί στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών την 
αρμοδιότητά της για την εξασφάλιση εκμίσθωσης υπηρεσιών οργανισμών για τη 
διαχείριση της λειτουργίας κέντρων φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας.)   

Ν.121(Ι)/2019     •  Ο περί του Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν 
Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2019.
(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου 
Ιρλανδίας από την ΕΕ χωρίς την επίτευξη σχετικής συμφωνίας αποχώρησης, 
να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη 
Δημοκρατία των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών 
τους οι οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μέχρι την 
ημερομηνία αποχώρησης αυτού. Επιπρόσθετα, θεσμοθετήθηκε η διαδικασία 
εξασφάλισης εγγράφων διαμονής από τους εν λόγω υπηκόους, καθώς και η 
ακολουθητέα διαδικασία για τη χορήγησή τους.)  

ΚΔΠ 61/2019     •  Οι περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Διάρθρωση  
                                        και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 
(Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να εισαχθεί σε αυτούς 
πρόνοια για κατ’ αναλογία εφαρμογή των ισχυόντων στη δημόσια υπηρεσία, 
στην περίπτωση κατά την οποία για ορισμένα ζητήματα του υπαλληλικού 
προσωπικού δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στους εν λόγω βασικούς κανονισμούς.]  

ΚΔΠ 135/2019    •  Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διαχωρισμός Ακίνητης Ιδιοκτησίας που  
                                        κατέχεται κατ’ εξ Αδιαιρέτου Ιδανικές Μερίδες) Κανονισμοί του 2019.

[Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν τη 
διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων δυνάμει των 
διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.]

ΚΔΠ 137/2019     •   Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Πειθαρχικός Κώδιξ)    
     (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Πειθαρχικός 
Κώδιξ) Κανονισμών, ώστε ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου (ΡΙΚ) να δύναται να μεριμνά για τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, 
και όταν υποπέσει στην αντίληψή του ότι υπάλληλος δυνατόν να έχει διαπράξει 
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πειθαρχικό αδίκημα, αντί μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής καταγγελίας εναντίον 
του εν λόγω υπαλλήλου, όπως ισχύει σήμερα.]  

ΚΔΠ 141/2019     •  Οι περί Αποχετεύσεων Ιδαλίου Κανονισμοί του 2019.
(Θέσπιση κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Ιδαλίου.)

ΚΔΠ 176/2019     •  Οι περί Αποχετεύσεων Πάφου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών, ώστε να 
αναθεωρηθεί η πρόνοιά τους που προβλέπει την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης 
σε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε τέλος στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων 
Πάφου, σε περίπτωση που δεν έχει καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.) 

N.127(I)/2019     •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
     του 2019.

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την 
ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη 
χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας 
στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για 
τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την 
αναπομπή.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

N.41(I)/2019     •   Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών Νόμος του 2019.
(Θέσπιση νόμου που διέπει το καθεστώς εργασίας και τους όρους εργοδότησης 
των κοινοβουλευτικών συνεργατών, ώστε να καλυφθεί το σχετικό κενό, αφού 
άρχισαν οι πρώτες προσλήψεις κοινοβουλευτικών συνεργατών από το 2001 και 
συνεχίζονται έκτοτε. 
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Καθορίζεται ότι η σύμβαση με βάση την οποία εργοδοτείται έκαστος 

κοινοβουλευτικός συνεργάτης είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου που συνάπτεται μεταξύ του κοινοβουλευτικού συνεργάτη και 
του κοινοβουλευτικού κόμματος ή βουλευτή ή αντιπροσώπου που τον 
εργοδοτεί, ανάλογα με την περίπτωση.
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2. Καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη 
προσώπου ως κοινοβουλευτικού συνεργάτη. 

3. Καθορίζονται οι όροι εργοδότησης κοινοβουλευτικού συνεργάτη και 
προβλέπεται ότι οι απολαβές του και οι όροι εργοδότησής του 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση εργασίας. 

4. Προβλέπεται ότι η αντιμισθία έκαστου κοινοβουλευτικού συνεργάτη 
καταβάλλεται απευθείας στον ίδιο από τη Δημοκρατία, έπειτα 
από εξουσιοδότηση του εργοδότη του και αφού διενεργηθούν οι 
προβλεπόμενες στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο αποκοπές, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αποκοπές προβλέπονται σε νόμο.

5. Προβλέπεται η καταβολή φιλοδωρήματος σε κοινοβουλευτικό συνεργάτη 
κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης εργοδότησής του ή την 
οικειοθελή αποχώρησή του, καθώς και σε περίπτωση θανάτου του.)

Ν.66(Ι)/2019     •  Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από   
     Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους  
     του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος  
    του 2019.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να 
εκσυγχρονιστεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, με τον υπό αναφορά νόμο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 
1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τους υπαλλήλους

του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει 
κάθε υπάλληλο υπουργείου, τμήματος, υπηρεσίας ή νομικού προσώπου 
δημόσιου δικαίου που υπηρετεί σε θέση στην κλίμακα Α13 και άνω ή και 
σε αντίστοιχη με αυτήν κλίμακα.

2. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου σε σχέση με τους κρατικούς
αξιωματούχους, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται επιπλέον ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικού Ελεγκτή, ο 
Αρχηγός και Υπαρχηγός Αστυνομίας, ο διευθυντής του Γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας και ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου.   

3. Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της δυνάμει του υφιστάμενου νόμου
λειτουργούσας Ανεξάρτητης Ειδικής Επιτροπής, ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να καλεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οποιοδήποτε πρόσωπο, ώστε να εξετάζει 
τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του νόμου.

4. Διαφοροποίηση της σύνθεσης της Ανεξάρτητης Ειδικής Επιτροπής, έτσι 
ώστε αυτή να απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημοκρατίας, ο οποίος θα προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής, έναν 
εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο του Γενικού 
Λογιστηρίου.
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5. Καθορισμός της διάρκειας της θητείας του προέδρου και των μελών της 
Ανεξάρτητης Ειδικής Επιτροπής στα τρία χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης 
για ακόμα μία θητεία.

6. Επίσπευση του χρόνου κατά τον οποίο η Ανεξάρτητη Ειδική Επιτροπή 
εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται ενώπιόν της και εκδίδει σχετική 
αιτιολογημένη απόφαση από τους τρεις μήνες, που ισχύει με βάση τον 
υφιστάμενο νόμο, στους δύο μήνες.

7. Αύξηση των ποινών που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων 
του νόμου.)

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

ΚΔΠ 302/2018    •   Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)    
                                       (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2018.

(Προσθήκη διατάξεων, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη μετρητή 
χιλιομετρικών αποστάσεων κοντέρ σε οχήματα κατηγορίας Μ1 και Ν1 και να 
καθοριστεί η διαδικασία αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης.)

Ν.135(Ι)/2018      •  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  
                                        του 2018.

(Τροποποίηση των Πινάκων Ι και ΙΙ του νόμου κατά τρόπον με τον οποίο αφενός 
να ρυθμιστούν εξώδικα τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του περί 
Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου και αφετέρου οι εν λόγω πίνακες 
να συνάδουν με τις ρυθμίσεις αυτού.)

Ν.136(Ι)/2018      •  Ο περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) (Τροποποιητικός)  
    Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση διατάξεων σε σχέση με την άδεια επίδειξης και δοκιμής των 
μη εγγεγραμμένων ή ακινητοποιημένων οχημάτων και τις πινακίδες που 
παραχωρούνται, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική η επιτήρηση της 
εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.)

ΚΔΠ 337/2018    •  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)   
                                       (Αρ. 4) Κανονισμοί του 2018.

(Διαγραφή προνοιών που περιλήφθηκαν στις διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας 
που ρυθμίζει τη διακίνηση των ποδηλάτων και τροποποίηση άλλων προνοιών, 
ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις της εν λόγω ειδικής νομοθεσίας.)

Ν.138(Ι)/2018      •  Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
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(Αναστολή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 της ισχύος ορισμένων διατάξεών του που 
αφορούν μεταφορά παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς 
σχολικών εκδρομών και άλλων οργανωμένων δραστηριοτήτων, για να 
παρασχεθεί ο απαραίτητος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να ετοιμάσει και να 
καταθέσει στη Βουλή για έγκριση κανονισμούς που να ρυθμίζουν ικανοποιητικά 
τα τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.)

Ν.154(Ι)/2018      •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)  
                                       (Αρ. 3) Νόμος του 2018.

(Δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας ενός οχήματος το οποίο 
χρησιμοποιείται για σκοπούς διακίνησης ανήλικου προσώπου για κάθε 
περίπτωση δικαιούχου ο οποίος έλαβε ή δύναται να λάβει κατά χάριν οικονομική 
βοήθεια από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για απόκτηση του ειδικά διασκευασμένου οχήματος για τη διακίνηση αναπήρου 
ή, κατά την κρίση του εν λόγω υπουργείου, θα μπορούσε να λάβει κατά χάριν 
τέτοια οικονομική βοήθεια.)

ΚΔΠ 371/2018    •  Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας   
                                     Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

(Αντικατάσταση ορισμένων προνοιών που προβλέπουν την υποχρεωτική 
αφυπηρέτηση των υπαλλήλων του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου στην ηλικία των 63 ετών με την αντίστοιχη ηλικία που προβλέπεται για 
τους κρατικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχετική νομοθεσία.)

ΚΔΠ 373/2018    •  Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αντικατάσταση τελών και δικαιωμάτων που προβλέπονται στους κανονισμούς.)

Ν.47(Ι)/2019        •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)  
                                       Νόμος του 2019.

(Αναθεώρηση του τρόπου καθορισμού των τελών κυκλοφορίας μηχανοκίνητων 
οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1 τα οποία θα εγγραφούν για πρώτη φορά στη 
Δημοκρατία.)  

ΚΔΠ 113/2019     •   Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2019.
(Μεταφορά της αρμοδιότητας για την εποπτεία της αγοράς, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 
και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.)
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Ν.61(Ι)/2019        •   Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
    (Τροποποιητικός)  (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η 
τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας Μ2, 
Μ3, Ν2 και Ν3, για να εμποδίζεται η πτώση του άξονα μετάδοσης κίνησης σε 
περίπτωση αποκοπής ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης αυτού στις περιπτώσεις 
που υπάρχει η κατάλληλη εκ κατασκευής υποδομή ή κατόπιν έγκρισης του 
κατασκευαστή των εν λόγω κατηγοριών οχημάτων.)

ΚΔΠ 147/2019    •   Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Συμπερίληψη στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται δωρεάν είσοδο σε 
μουσεία και αρχαία μνημεία ατόμων που κατέχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας 
και των συνοδών τους.)

Ν.64(Ι)/2019        •  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού  
                                        Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Μετατροπή του τέλους που καταβάλλεται για σκοπούς διενέργειας περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου για κάθε μηχανοκίνητο όχημα σε ιδιωτικό κέντρο τεχνικού 
ελέγχου οχημάτων, το οποίο καθορίζεται ως μέγιστο από την υφιστάμενη 
νομοθεσία, σε καθορισμένο και σταθερό.)

Ν.90(Ι)/2019       •  Ο περί Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/2370 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς 
υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της 
σιδηροδρομικής υποδομής».]

ΚΔΠ 193/2019    •  Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Συμπερίληψη, υπό προϋποθέσεις, στους δικαιούχους για απόκτηση 
πιστοποιητικού ικανότητας και για εγγραφή στους κλάδους εργολήπτη 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντηρητή ηλεκτροσυσκευών των κατόχων 
διπλώματος διετούς διάρκειας τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στον 
κλάδο της ηλεκτρολογίας.)

Ν.86(Ι)/2019       •   Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Διόρθωση αντίφασης/ασάφειας που παρατηρείται μεταξύ του Περί 
Άδειας Οδήγησης Νόμου και του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων 
των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου και αφορά τη ρύθμιση 
της διαδικασίας δωρεάς οργάνων σε περίπτωση θανάτου αιτητή άδειας 
οδήγησης.)
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Ν.97(Ι)/2019        •  Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) 
     Νόμος του 2019.

(Κατάργηση της άδειας οδικής χρήσης μεταφορέα «Β», διεύρυνση των 
κατηγοριών οχημάτων που θα δικαιούνται άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα 
«Γ» και διόρθωση διατάξεων του νόμου που εκ παραδρομής δεν είχαν 
διορθωθεί σε προηγούμενες τροποποιήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.)

Ν.144(Ι)/2019     •   Ο περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Νόμος του 2019.
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας και της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας από το Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας σε κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.)
(Σημειώνεται ότι νομοσχέδιο που προνοούσε ρυθμίσεις όμοιου περιεχομένου 
κατατέθηκε στη Βουλή την 9η Σεπτεμβρίου 2016 και παραπέμφθηκε για 
συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων, η οποία μελέτησε το εν λόγω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της 
που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21ης Οκτωβρίου 2016 και 30ής 

Μαρτίου 2018. Λόγω του μεγάλου αριθμού των εισηγήσεων που διατυπώθηκαν 
στις συνεδρίες της επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο έκρινε ορθότερο όπως 
αποσύρει το εν λόγω νομοσχέδιο από τη Βουλή και καταθέσει νέο νομοσχέδιο 
στη βάση των όσων διαμείφθηκαν στις πιο πάνω συνεδρίες.)

Ν.108(Ι)/2019     •  Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Κατάργηση των διατάξεων που διέπουν την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, 
οι οποίες περιλήφθηκαν στην ειδική νομοθεσία.)

Ν.110(Ι)/2019     •  Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Δυνατότητα επαναφοράς σε ισχύ από την Αρχή Αδειών, οποτεδήποτε 
διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης, άδειας οδικής χρήσης η οποία έπαυσε 
να ισχύει για οποιοδήποτε λόγο μετά την κατάσταση αυτή, νοουμένου ότι ο 
ιδιοκτήτης του οχήματος στο οποίο αναφέρεται η άδεια είναι πρόσωπο το 
οποίο εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης είναι αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο 
ή απεβίωσε, ενόσω ήταν εγκλωβισμένο στις περιοχές της Δημοκρατίας που 
ελέγχονται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.)

ΚΔΠ 254/2019     •  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως 
     (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.

(Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με 
τίτλο «Οδηγία 2014/45/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 
2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και 
των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/40/
ΕΕ», καθότι η μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία εκ 
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παραδρομής παρουσίασε τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις.)  

ΚΔΠ 252/2019   •  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα)  
                                       Κανονισμοί του 2019.

[Αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων [Εγκαταστάσεις με 
Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων) Κανονισμών με νέους 
κανονισμούς για σκοπούς εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία της πράξης 
της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινα και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ».]

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

Ν.128(Ι)/2018     •  O περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 
Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) Νόμου, ώστε να περιληφθούν στα ελεγχόμενα δυνάμει του νόμου 
αυτού πρόσωπα ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Οργανισμού 
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) κατά τρόπο που να επιβάλλεται στα 
πρόσωπα αυτά η υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων 
και να ασκείται ο νενομισμένος έλεγχος, χωρίς να προβλέπεται η δημοσίευση 
της εν λόγω δήλωσης.]

Ν.129(Ι)/2018      •  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του άρθρου 88 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, που προνοεί 
για μια σύντομη περίοδο παραγραφής ορισμένων ποινικών αδικημάτων τα 
οποία εκδικάζονται συνοπτικά και δεν επισύρουν αυστηρές ποινές, ώστε να 
διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης ρύθμισης.)

Ν.141(Ι)/2018     •  Ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις 
Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση και 
Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις PNR 
για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών 
και σοβαρών εγκλημάτων.]
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Ν.150(Ι)/2018     •   Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, έτσι ώστε, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό το φως των εκάστοτε ειδικών περιστάσεων 
της υπό έρευνα περίπτωσης, να καθίσταται δυνατή και δεύτερη παράταση 
της περιόδου διορισμού ερευνητικής επιτροπής από το διορίζον όργανο για 
περαιτέρω χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.)

Ν.156(Ι)/2018    •  Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα  
                                       (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 
Δημόσιου Τομέα Νόμου, έτσι ώστε η ημερομηνία έναρξης της ισχύος των 
διατάξεών του να μεταφερθεί από ένα έτος μετά την ημερομηνία δημοσίευσής 
του σε τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσής του, δηλαδή να μεταφερθεί 
από τις 22 Δεκεμβρίου 2018 στις 22 Δεκεμβρίου 2020.)

Ν.157(Ι)/2018    •  Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος 
     του 2018.

(Τροποποίηση του περί της Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμου, 
έτσι ώστε αφενός οι διατάξεις του οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση που 
η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει από αρμόδια αρχή ξένης χώρας 
έγγραφο αίτημα συνδρομής για εξασφάλιση μαρτυρίας εντός της Δημοκρατίας 
σχετικά με διαδικασία που έχει αρχίσει ενώπιον δικαστηρίου ξένης χώρας 
ή με ποινική ανάκριση που διεξάγεται στην εν λόγω χώρα να εφαρμόζονται 
και αναφορικά με αιτήματα δικαστικής συνδρομής που αφορούν την έκδοση 
διατάγματος δέσμευσης ή την εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης 
ή δήμευσης και αφετέρου να καταστεί σαφές ότι στην πιο πάνω περίπτωση ο 
όρος «ανάκριση» περιλαμβάνει και ανάκριση για διακρίβωση και εντοπισμό 
παράνομων εσόδων.)

Ν.158(Ι)/2018    •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων  
                                        από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, έτσι ώστε να ισχύουν τα 
ακόλουθα:
1. Να περιληφθούν στις περιπτώσεις που το δικαστήριο έχει εξουσία να 

εκδίδει διάταγμα δέσμευσης πριν από την έκδοση διατάγματος δήμευσης 
και οι περιπτώσεις που πρόσωπο έχει κατηγορηθεί μόνο για το αδίκημα 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Να διασαφηνιστεί ότι το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα 
δέσμευσης πριν από την έκδοση διατάγματος δήμευσης όχι μόνο σε 
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περίπτωση που η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 
κατέχει πληροφορία βάσει της οποίας δημιουργείται εύλογη υποψία 
ότι πρόσωπο δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήματος 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και σε 
περίπτωση που πρόσωπο έχει ήδη κατηγορηθεί για τέτοιο αδίκημα, 
καθώς και σε περίπτωση που δύναται να κατηγορηθεί ή έχει κατηγορηθεί 
για τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος.

3. Να περιληφθεί στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε έφεση στο Ανώτατο
Δικαστήριο, με εφαρμογή κατ’ αναλογία των σχετικών διατάξεων του 
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, 
απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίπτεται η έκδοση διατάγματος 
δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.  
Σημειώνεται ότι στον υφιστάμενο νόμο δύναται να καταχωριστεί έφεση 
στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνο σε περίπτωση απόφασης έκδοσης τέτοιου 
διατάγματος.

4. Να ενσωματωθούν στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο οι 
προηγουμένως καταργηθέντες με αυτόν περί Συγκάλυψης, Έρευνας και 
Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμοι του 1996 
έως 2004.)

Ν.44(Ι)/2019     •  Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους 
Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών 
Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη 
Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς 
της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή 
της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Απόφασης-Πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου».]

Ν.51(Ι)/2019     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την επιβράβευση των ειδικών και τακτικών 
ειδικών αστυνομικών οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ως 
αποτέλεσμα πράξης ανδραγαθίας αποδεδειγμένα τέθηκε σε σοβαρό κίνδυνο η 
ζωή τους, χωρίς όμως να απαιτείται να έχουν τραυματιστεί.)
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Ν.62(Ι)/2019     •  Ο περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις Νόμος του 2019.
(Εισαγωγή στην Κύπρο του θεσμού της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές 
διαφορές και η νομοθετική ρύθμιση του θεσμού αυτού.)

Ν.69(Ι)/2019     •  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Ελεγκτών Νόμου, ώστε να εξουσιοδοτείται το διοικητικό 
συμβούλιο της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕΛΕΠ) 
αφενός να ρυθμίζει την εσωτερική οργάνωση του γραφείου της ΑΔΕΕΛΕΠ, τη 
διοικητική της διάρθρωση και άλλα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα και 
αφετέρου να εκδίδει με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κανονισμούς που 
να ρυθμίζουν τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της ΑΔΕΕΛΕΠ, οι οποίοι 
κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.]

Ν.71(Ι)/2019    •  Ο περί των Δικαιωμάτων  Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται     
                                       και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και 
κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους 
σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».]

Ν.72(Ι)/2019     •  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και 
κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους 
σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».]

Ν.75(Ι)/2019     •  Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των Θυμάτων  
                                        Νόμος του 2019.

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οποία καταργείται και αντικαθίσταται ο περί 
Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου», καθώς και ρύθμιση της προστασίας των 
θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας.]

Ν.81(Ι)/2019     •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
                                       από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
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[Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
και ακριβής εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής».]

Ν.83(Ι)/2019     •  Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων  
                                       Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης 
των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, έτσι ώστε: 
1. να προβλέπεται ότι διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων 

παραχώρησης υπηρεσιών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, 
όταν η εκτιμώμενη αξία τους είναι ίση ή υπερβαίνει τις €500.000,  

2. να ρυθμιστεί η διαδικασία εξέτασης και έκδοσης απόφασης εκ μέρους 
της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ) αναφορικά με παραπομπές 
που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων για 
συγκεκριμένες παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων,

3. να τροποποιηθούν τα προσόντα του προέδρου και των μελών της 
ΑΑΠ, ώστε ο πρόεδρος να είναι πρώην δικαστής και τουλάχιστον ένα εκ 
των τεσσάρων μελών της να είναι πρόσωπο που άσκησε το δικηγορικό 
επάγγελμα για τουλάχιστον έξι έτη,

4. να προβλέπεται η επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του τέλους που 
καταβάλλεται με την υποβολή του εντύπου της προσφυγής στην ΑΑΠ,

5. να προβλέπεται ότι η ΑΑΠ επιβάλλεται να χορηγήσει προσωρινά μέτρα, 
αφού συνυπολογίσει τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για 
όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο 
συμφέρον, σε περίπτωση που τα οφέλη τους είναι περισσότερα από τις 
αρνητικές τους συνέπειες, έτσι ώστε η χορήγηση των εν λόγω μέτρων 
να γίνεται κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος και κατά την κρίση της 
ΑΑΠ.]

Ν.95(Ι)/2019     •  Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
                                    (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) 
Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να λαμβάνει μαρτυρία από 
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μάρτυρα που χρήζει βοήθειας σε αίθουσα άλλη από την αίθουσα του δικαστηρίου.]

Ν.96(Ι)/2019     •  Ο περί Προστασίας Μαρτύρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμου, ώστε να παρέχεται 
η δυνατότητα στο δικαστήριο να λαμβάνει μαρτυρία από μάρτυρα που χρήζει 
βοήθειας σε αίθουσα άλλη από την αίθουσα του δικαστηρίου.) 

Ν.100(Ι)/2019    •  Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2018. 
(Τροποποίηση του Συντάγματος της ΚΔ, ώστε να διασφαλιστεί συνταγματικά η 
οικονομική αυτονομία της νομοθετικής εξουσίας.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί εν μέρει 
την αναπομπή.)

Ν.101(Ι)/2019     •  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν πρόνοια 
που να επιτρέπει την έκδοση κανονισμών με αναδρομική ισχύ.) 

N.112(I)/2019    •  Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να προβλέπεται:
1.  ότι δεν παραχωρείται άδεια σε αιτητή ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 

φυλάκιση για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στη 
σχετική πρόνοια, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων 
του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, 

2. στέρηση του δικαιώματος απόκτησης ή κατοχής άδειας για μηχανοκίνητο 
όχημα των κατηγοριών «Λ» (λεωφορείο) ή «Τ» (ταξί) σε πρόσωπα τα οποία 
καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στη 
σχετική πρόνοια, εκτός εάν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα επτά ετών 
από την αποφυλάκιση του εν λόγω προσώπου, σε περίπτωση καταδίκης 
του σε φυλάκιση, και χρονικό διάστημα δέκα ετών από την καταδίκη του 
εν λόγω προσώπου, και

3. στέρηση του δικαιώματος απόκτησης ή κατοχής επαγγελματικής άδειας 
οδηγού για μηχανοκίνητο όχημα των κατηγοριών «Λ» ή «Τ» διά παντός 
σε πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε από τα αδικήματα 
που αναφέρονται στη σχετική πρόνοια.]

N.117(I)/2019     •    Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης    
                                             Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του νόμου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
και εκμετάλλευσης προσώπων και την προστασία των θυμάτων, ώστε να 
καταστεί εφικτή η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς των πελατών που 
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ζητούν και/ή εισπράττουν και/ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων, οι οποίοι 
πελάτες στην ουσία προστατεύονται μέσα από τη διάταξη της ισχύουσας 
νομοθεσίας που προνοεί για «εύλογη υπόθεση», με αποτέλεσμα να μην 
είναι εύκολο να αποτελέσει τεκμήριο για στοιχειοθέτηση του σχετικού 
αδικήματος. Σκοπείται περαιτέρω η αύξηση των ποινών που αφορούν 
αδικήματα εμπορίας, η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς όσων ζητούν 
και/ή εισπράττουν και/ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευσή τους, καθώς και ο καθορισμός της ερμηνείας και 
του εύρους της έννοιας «της ζήτησης», η οποία δύναται να εκδηλωθεί από 
τον διακινητή των θυμάτων, από τον εργοδότη, από οποιοδήποτε ιδιοκτήτη 
κέντρου ή άλλου χώρου όπου εκτίθενται τα θύματα προς εκμετάλλευση, 
καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλέκεται με οποιοδήποτε 
τρόπο στην αλυσίδα αυτή λαμβάνοντας χρηματικά οφέλη και κέρδη.)
(Σημειώνεται ότι ο εν λόγω νόμος εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών και ακολούθως παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Νομικών και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για περαιτέρω από 
κοινού εξέταση.)

N.118(I)/2019     •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)                                         
     (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 
ώστε να πληρωθούν εντοπισθέντα κενά και να αντιμετωπιστούν ορισμένες 
αδυναμίες που προέκυψαν από τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου προς 
προστασία χιλιάδων πολιτών καλουμένων «εγκλωβισμένων αγοραστών», 
οι οποίοι προβαίνοντας σε αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες και έχοντας 
εκπληρώσει στο ακέραιο και/ή σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή/επιχειρηματία, παρά ταύτα δεν έχουν 
επιτύχει μεταβίβαση των αγορασθέντων ακινήτων επ’ ονόματί τους.)

ΚΔΠ 129/2019     •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την επιβράβευση των ειδικών και τακτικών 
ειδικών αστυνομικών των οποίων η ζωή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και ως αποτέλεσμα πράξης ανδραγαθίας αποδεδειγμένα τέθηκε σε σοβαρό 
κίνδυνο, χωρίς όμως να απαιτείται να έχουν τραυματιστεί.)

ΚΔΠ 130/2019     •  Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την επιβράβευση των ειδικών και τακτικών 
ειδικών αστυνομικών των οποίων η ζωή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και ως αποτέλεσμα πράξης ανδραγαθίας αποδεδειγμένα τέθηκε σε 
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σοβαρό κίνδυνο, χωρίς όμως να απαιτείται να έχουν τραυματιστεί.)

ΚΔΠ 131/2019     •   Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας)  
                                       (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την επιβράβευση των ειδικών και τακτικών 
ειδικών αστυνομικών των οποίων η ζωή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους και ως αποτέλεσμα πράξης ανδραγαθίας αποδεδειγμένα τέθηκε σε σοβαρό 
κίνδυνο, χωρίς όμως να απαιτείται να έχουν τραυματιστεί.)

ΚΔΠ 249/2019    •  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστούν 
τα κριτήρια μισθολογικής ανέλιξης των αστυνομικών και πυροσβεστών που 
διορίστηκαν μετά την 25η Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
κλίμακες Α3-Α5-Α7.]

ΚΔΠ 250/2019     •  Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας)  
                                       (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και 
Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί η μισθολογική ανέλιξη των 
ειδικών αστυνομικών που διορίστηκαν στο διάστημα μεταξύ 16ης Μαΐου 1997 
και 11ης Ιουλίου 2002 στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης τους 
Α1-Α3-Α5, καθώς και αυτών που διορίστηκαν μετά τις 11 Ιουλίου 2002 στις 
συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης τους Α1-Α2-Α5.]

Σ.Υ. 41/2018     •  Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέσεις Προϊστάμενου 
Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 
(ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, 
Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊσταμένου ΕΚΤΕΠΝ, 
Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), Λογιστικού 
Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και την πολιτική που 
ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας αντίστοιχων θέσεων στη 
δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.]

Σ.Υ. 42/2018     •  Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέση Εκτελεστικού  
                                        Γραμματέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα 
(Κλίμακα Α13) στην ΑΑΕΚ, η οποία αποτελεί την ανώτερη θέση στη δομή 
της Αρχής.]
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Σ.Υ. 43/2018     •  Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια  
                                        Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, το οποίο έτυχε επεξεργασίας από τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Οικονομικών.)

Σ.Υ. 45/2018    •  Οι περί Τυπογραφείου - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου 
Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2018.
(Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις 
Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή και 
Τυπογράφου 1ης Τάξεως.)

Σ.Υ. 46/2018     •  Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέση Γενικού   
                                       Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή [Κλίμακα 
Α15(i)] στην ΑΔΕΕΛΕΠ.]

Σ.Υ. 47/2018     •  Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  
    Χαρακτήρα - Θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων   
    Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις 
συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8, Α10 και Α11.)

Σ.Υ. 49/2018     •   Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση  
                                       Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί    
                                  του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού 
Εξωσωματικής Κυκλοφορίας μετά την αναβάθμιση της μισθοδοτικής 
κλίμακας της θέσης από την Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii) στην 
Κλίμακα Α8, Α10 και Α11 και την ταυτόχρονη μετονομασία της σε θέση 
Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.]

Σ.Υ. 50/2019     •  Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Ανώτερου  
                                       Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή 
στη μισθοδοτική κλίμακα Α10(i) και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού στη 
μισθοδοτική κλίμακα Α10(i), οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής 
στο Υπουργείο Άμυνας.]
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Σ.Υ. 51/2018     •  Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων)   
     (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Λογιστηρίου 
Α΄, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα 
Α11(ii).]

Σ.Υ. 52/2018     •  Οι περί Φυλακών - Θέση Αρχιδεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας) 
               Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Αρχιδεσμοφύλακα στις Φυλακές, η οποία είναι θέση προαγωγής στις 
συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i), έτσι ώστε να καθοριστεί 
ως απαιτούμενο προσόν για προαγωγή στη θέση αυτή η δεκαοκταετής 
υπηρεσία στην αμέσως κατώτερη θέση Δεσμοφύλακα [κλίμακα Α2, Α5, 
Α7(ii)], χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε υπηρεσία στην κλίμακα Α7.]

Σ.Υ. 53/2018     •  Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης  
                                        (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηνιατρικού 
Επιθεωρητή 1ης Τάξης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι θέση 
προαγωγής στις συνδυασμένες κλίμακες Α8 και Α9(i), έτσι ώστε τα 
απαιτούμενα προσόντα για προαγωγή στη θέση αυτή να συνάδουν με τη 
γενικότερη πολιτική για τις θέσεις αυτές.]

Σ.Υ. 54/2018     •    Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου 
Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και Δειγματολήπτη Α΄ 
Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου 
Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ) στη μισθοδοτική 
κλίμακα Α9(i) και Δειγματολήπτη Α΄ ΟΚΓΒ στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
κλίμακες Α8 και Α9(i), οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.]

Σ.Υ. 55/2018     •  Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο 
του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΓΕΡΗΕΤ), η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες 
μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.]
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Σ.Υ. 56/2018     •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ 
στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη 
μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii).]

Σ.Υ. 57/2018     •  Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας - Θέση Γενικού  
                                       Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (ΣΑΛΑ), το οποίο έτυχε επεξεργασίας από 
τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.]

Σ.Υ. 58/2018     •  Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέση Ανώτερου Ελεγκτή   
     Μεταφορών, 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Ελεγκτή 2ης Τάξης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία είναι θέση 
προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i), έτσι ώστε, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή στη θέση αυτή που να πληρούν το 
απαιτούμενο προσόν για συμπλήρωση δεκαεξαετούς τουλάχιστον συνολικής 
υπηρεσίας στη θέση Ελεγκτή Μεταφορών με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία 
στην κλίμακα Α7, να επιτρέπεται σε υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 
δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Ελεγκτή Μεταφορών 
να είναι υποψήφιοι για τη θέση Ανώτερου Ελεγκτή 2ης Τάξης.]

Σ.Υ. 59/2018     •  Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος - Θέση
Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ ΟΚΓΒ στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία καθορίζεται 
ως θέση προαγωγής στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i).]

Σ.Υ. 1/2019     •  Οι περί Τμήματος Δασών - Θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και Μηχανικού  
                                        Πτητικών Μέσων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων 
και Μηχανικού Πτητικών Μέσων στο Τμήμα Δασών.)

Σ.Υ. 2/2019     •     Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας - Θέση Στενογράφου Δικαστηρίου (Σχέδια  
                                       Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Στενογράφου 
Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, ώστε αφενός να απαλειφθεί από τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης αυτής η υποχρέωση του κατόχου της για 
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στενογράφηση/αποστενογράφηση κειμένων στα αγγλικά και αφετέρου από 
τα απαιτούμενα προσόντα να απαλειφθεί η απαίτηση για επιτυχία σε σχετικές 
εξετάσεις στην αγγλική στενογραφία.)

Σ.Υ. 3/2019     •   Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας)  
                                        Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας.)

Σ.Υ. 5/2019    •   Οι περί Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης - Θέση Ανώτερου Γεωλογικού  
                                        Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Γεωλογικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική 
κλίμακα Α13(ii) στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ώστε στα απαιτούμενα 
προσόντα να περιληφθεί η οκταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση 
Γεωλογικού Λειτουργού αντί της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση 
Γεωλογικού Λειτουργού 1ης Τάξης.]

Σ.Υ. 6/2019    •   Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διοίκηση) - 
Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Θέσεις 
Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και 
Διερευνητή Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων και τη θέση Διερευνητή Υπηρεσίας Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων στην Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων 
και Συμβάντων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων.)

Σ.Υ. 7/2019     •  Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα  
                                       (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα, 
η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α8-Α9(i) στο Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα να προβλεφθεί ότι, 
αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για 
δεκαεξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Αερολιμένα, με πενταετή 
τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι και 
υπάλληλοι με δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Βοηθού 
Αερολιμένα.]

Σ.Υ. 8/2019     •  Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό  
    Γραμματειακό Προσωπικό - Θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού   
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    (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Γραμματειακού 
Λειτουργού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii) στο 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα 
να εισαχθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι 
που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη 
θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και 
υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις κατώτερες θέσεις 
Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού και Γραμματειακού Λειτουργού, με 
μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γραμματειακού Λειτουργού.]

Σ.Υ. 9/2019     •  Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή 
                (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).]

Σ.Υ. 10/2019     •       Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού 
    (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού, η οποία 
είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i) στο Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, ώστε στο απαιτούμενο προσόν για δεκαεξαετή υπηρεσία σε κατώτερη 
θέση να μην περιλαμβάνεται η προηγούμενη τουλάχιστον συνολική υπηρεσία 
στις θέσεις Τεχνικού 1ης και 2ης Τάξης, καθώς και να προβλεφθεί περαιτέρω 
ότι, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν για 
δεκαεξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού, με πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στην κλίμακα Α7, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με 
δεκαοκταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Τεχνικού ή/και για τα 
επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία έγκρισης του σχεδίου υπηρεσίας με 
ενδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Τεχνικού, με πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία στην κλίμακα Α7.]

Σ.Υ. 11/2019        •  Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες  
                                        - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού, η 
οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες 
Α2-Α5-Α7(ii) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
ώστε στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, επιπροσθέτως του διπλώματος 
αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, 
περιλαμβανομένου πανεπιστημιακού διπλώματος, στις ήδη καθοριζόμενες 
ειδικότητες, να περιληφθεί τέτοιο δίπλωμα και στις ειδικότητες της ηλεκτρονικής 
μηχανικής, της μηχανικής της πληροφορικής και της πληροφορικής.]
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Σ.Υ. 13/2019     •  Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις Κτηματολογικού 
Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού 
Χωρομετρίας, Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού και Κτηματολογικού  
Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 
Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), καταρτισμός 
σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας 
και τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Βοηθού Κτηματολογικού 
Λειτουργού και Κτηματολογικού Γραφέα.]

Σ.Υ. 15/2019     •  Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου  
    και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί

του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού 
Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών στο Γενικό Λογιστήριο, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019 για 
σκοπούς ολοκλήρωσης της επιστημονικής και της τεχνικής δομής θέσεων στο 
Γενικό Λογιστήριο.)

Σ.Υ. 17/2019     •  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Διευθυντή  
                                          Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία 
είναι θέση προαγωγής, ώστε να καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν για 
προαγωγή στη θέση αυτή η τετραετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού 
Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος αντί η εξαετής υπηρεσία που απαιτείται με βάση 
το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας, προκειμένου αφενός να μην παραμένουν 
κενές θέσεις και κατά συνέπεια να παραμένουν ακέφαλες οι κλινικές/τμήματα 
των κρατικών νοσηλευτηρίων και αφετέρου να περιοριστεί το φαινόμενο της 
πρόωρης αφυπηρέτησης ιατρών από τα κρατικά νοσηλευτήρια, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά ειδικότητες για τις οποίες υφίστανται αυξημένες ανάγκες.)

Σ.Υ. 18/2019     •  Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης - Θέση Γενικού Διευθυντή  
                                          (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον 
Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ώστε η εγκεκριμένη μισθοδοτική 
κλίμακα Α15-Α16, συνδυασμένες κλίμακες, για την εν λόγω θέση να 
αντικατασταθεί με την κλίμακα Α15(i), προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση 
προς την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για διαφοροποίηση της κλίμακας 
της θέσης του Γενικού Διευθυντή του οργανισμού, όπως αυτή ενσωματώθηκε 
στον προϋπολογισμό του ΚΟΑΓ για το 2018.]
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Σ.Υ. 19/2019     •  Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας και 
                                        Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας 
και τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας, ώστε να 
επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου καθ’ 
όσον αφορά την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου σε θέμα σχετικό 
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είτε ως απαιτούμενου προσόντος είτε ως 
πλεονεκτήματος για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής στις εν λόγω θέσεις.)

Σ.Υ. 20/2019     •  Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης (Σχέδια  
                                       Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης 
στο Τμήμα Γεωργίας, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 
2018, στον οποίο προβλέπεται παράλληλα η κατάργηση της θέσης Γεωργικού 
Επιθεωρητή, 1ης Τάξης.)

Σ.Υ. 23/2019     •  Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Επιχειρησιακού  
                                       Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιχειρησιακού 
Διευθυντή στον ΟΚΥΠΥ.)

Σ.Υ. 24/2019     •  Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών  
                                 Εταιρειών) - Θέση Εφόρου Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
     του 2019.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εφόρου Ασφαλίσεων στην 
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών.)

Σ.Υ. 25/2019     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού Λειτουργού στον 
Γενικό Νοσηλευτικό Κλάδο στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.)

Σ.Υ. 26/2019     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενης Λειτουργού 
Επισκεπτριών Υγείας, Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ και Λειτουργού 
Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενης Λειτουργού Επισκεπτριών 
Υγείας, Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ και Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας στον 

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή



57

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

Κλάδο Επισκεπτριών Υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.)

Σ.Υ. 27/2019     •  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενου 
Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού Λειτουργού στον 
Νοσηλευτικό Κλάδο Ψυχικής Υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.)

Σ.Υ. 28/2019     •  Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Θέσεις 
Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας  Α΄ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας Α΄ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν 
με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019 για σκοπούς δημιουργίας 
οργανικής επιστημονικής δομής στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).]

Σ.Υ. 29/2019     •  Οι περί Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων - Θέσεις   
    Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Λειτουργού  
                Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Α΄, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου  
                            Κρατικών Ενισχύσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων Α΄ και Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στο 
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.)

Σ.Υ. 30/2019     •  Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέσεις 
Επόπτη ΑΔΕΕΛΕΠ, Λειτουργού ΑΔΕΕΛΕΠ και Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Επόπτη ΑΔΕΕΛΕΠ, Λειτουργού 
ΑΔΕΕΛΕΠ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην ΑΔΕΕΛΕΠ.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Αριθμός νόμου/            Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 
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Ν.59(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του κράτους για το έτος 2019).

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

[Ειδικότερα, έχουν ψηφιστεί σε νόμους οι προϋπολογισμοί των κάτωθι:

- Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης,

- Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ),

- ΑΔΕΕΛΕΠ,

- Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),

- Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), 

- Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας,

- Αρχής Τηλεπικοινωνίων Κύπρου (ΑΤΗΚ),

- ΓΕΡΗΕΤ,

- Δημοσιονομικού Συμβουλίου,

- Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), 

- Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου,

- Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,

- Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων 
με Αναπηρία, 

- Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 
Φύσης,

- Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ),

- Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (ΕΣΚ), 

- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ),

- Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ),

- ΚΟΑΓ,

- Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 
(ΚΟΔΑΠ),

- Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ),
- Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ),

- ΡΙΚ,

- Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ),

- Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 
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Τεχνικών  Έργων,

- Ταμείου Δημόσιων Δανείων,

- Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας και

- ΧΑΚ.

 (Αναλυτική αναφορά γίνεται σε άλλο μέρος του τόμου Β΄.)]

Ν.44(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2019.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €314.007.850 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 για το έτος 2019 είναι ανεπαρκής.)

N.47(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών  
                                       Κύπρου του 2017 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €500.000 και χρήση τους για την κάλυψη υπερωριακής αποζημίωσης και 
καταβολής επιδομάτων.)

N.48(II)/2018    •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου  
                                          Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΧΑΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €640.300 για την κάλυψη αυξημένων δαπανών κάτω από ορισμένα 
άρθρα για το έτος 2018.)

N.49(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου  
                                        του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση διάθεσης στην ΑΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.858 
και η χρήση τους για τη μετονομασία και πλήρωση διάφορων θέσεων οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής.)

N.51(II)/2018     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €295.014.246 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 2018 είναι ανεπαρκής.)

N.52(II)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017  
                                       Νόμου του 2017 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
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(Τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2017, ώστε να προβλέπει 
για αυξημένα έσοδα του οργανισμού, καθώς και για τη μεταφορά κονδυλίων 
μεταξύ διάφορων άρθρων του εν λόγω προϋπολογισμού.)

N.54(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος  
                                       Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €21.483 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

N.55(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης  
                                       Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών συμβολικών 
πιστώσεων ύψους €10 για σκοπούς αγοράς υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 
για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται στον φορέα, καθώς και για την 
αγορά επίπλων για σκοπούς επίπλωσης των νέων γραφείων του φορέα.)

N.56(II)/2018    •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού  
                                       Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του ΚΟΑ συμβολικών συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €10 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για 
σκοπούς για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται 
ανεπαρκής.)

N.57(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου  
                                    Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της ΑΛΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €854.800 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

N.58(II)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών 
    Κύπρου του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΕΣΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €149.691 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

Ν.131(Ι)/2018      •  Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται 
με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
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(Παραχώρηση φιλοδωρήματος στους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 
καθίστανται εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου και απαλοιφή της αναφοράς 
σε εργοδοτουμένους καθορισμένης διάρκειας από την ερμηνεία του όρου 
«εργοδοτούμενος που απασχολείται με σύμβαση και λαμβάνει φιλοδώρημα», 
καθότι η συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού δεν υφίσταται πλέον.)

Ν.133(Ι)/2018    •  Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)  
                                       Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με τα άρθρα 1(2), 3(2) και 4(2) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο 
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την 
εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/
ΕΚ, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 46(1) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/1129 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το 
ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά 
κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε 
ρυθμιζόμενη αγορά κατά την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ.]

Ν.137(Ι)/2018     •  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας και 
διευκόλυνση του έργου της ΕΚΚ.)

Ν.139(Ι)/2018    •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
     του 2018.

[Παραχώρηση συγκεκριμένων φορολογικών πιστώσεων επί των επιλέξιμων 
δαπανών που αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους μέχρι πενήντα τοις εκατόν (50%) 
του εισοδήματος προσώπου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής 
ταινιών, σειρών και άλλων συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής και 
φορολογικών εκπτώσεων για δαπάνες που διενεργούνται από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό στον τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.]
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την 
αναπομπή.)

Ν.140(Ι)/2018     •  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης με τον οποίο 
επιβαρύνονται η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, καθώς και το πετρέλαιο που 
χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης κατά €50 το χιλιόλιτρο (€0,05 το λίτρο).]

Ν.153(Ι)/2018     •   Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
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                Νόμος του 2018.
(Παραχώρηση στους υποψήφιους αγοραστές πιστωτικών διευκολύνσεων 
της δυνατότητας διενέργειας εκθέσεων δέουσας επιμέλειας κατόπιν άρσης 
του τραπεζικού απορρήτου στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που προωθεί η 
κυβέρνηση για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.)

ΚΔΠ 311/2018    •  Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται   
    στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που  
    Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση των περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που 
Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών 
Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) Κανονισμών, ώστε να αρθεί η 
στρέβλωση που εντοπίστηκε στην εθνική νομοθεσία αναφορικά με την υπαγωγή 
μεταχειρισμένων ενωσιακών μεταφορικών μέσων σε καθεστώς προσωρινής 
εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τον φόρο κατανάλωσης.]

ΚΔΠ 284/2018    •  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
του 2018.
(Τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε η άδεια πατρότητας που 
παραχωρείται σε δημόσιους υπαλλήλους να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς 
παραχώρησης μισθοδοτικής προσαύξησης και 13ου μισθού.)

Ν.155(Ι)/2018     •  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων
     Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί της διαφάνειας 
των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί 
τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2012.]

Ν.159(Ι)/2018     •  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
    Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός)
                                       (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Διεύρυνση του ορισμού του όρου «χρηματοοικονομική επιχείρηση», ώστε να 
περιλαμβάνει και φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί στη Δημοκρατία 
σύμφωνα με άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από αρμόδια εποπτική αρχή 
ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης δυνάμει και του περί 
Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, 
καθώς και του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με 
Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου πέραν των ήδη προβλεπόμενων 
στον βασικό νόμο νομοθεσιών.)
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Ν.21(Ι)/2019   •  Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών)  
                                        (Καταργητικός) Νόμος του 2019.

[Κατάργηση του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος 
Λογαριασμών) Νόμου, καθότι οι διατάξεις του εν λόγω νόμου καλύπτονται 
από τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
Νόμο, στον οποίο περιλαμβάνεται διάταξη σύμφωνα με την οποία οι 
οικονομικές καταστάσεις κάθε οντότητας της γενικής κυβέρνησης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, υπόκεινται στον 
έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή].

Ν.22(Ι)/2019     •  Ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε ο όρος «δανειολήπτης» 
να καλύπτει και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα στην περίπτωση που γίνεται 
μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης περιουσίας προς όφελος του δανειστή στο 
πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.23(Ι)/2019     •  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος 
                                        του 2019.

(Τροποποίηση του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε ο 
όρος «δανειολήπτης» να καλύπτει και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα στην 
περίπτωση που γίνεται μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης περιουσίας προς 
όφελος του δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.24(Ι)/2019     •  Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα)  
                                        Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 
Δικαιώματα) Νόμου, ώστε ο όρος «δανειολήπτης» να καλύπτει και συνδεδεμένα 
με αυτόν πρόσωπα στην περίπτωση που γίνεται μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης 
περιουσίας προς όφελος του δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης 
δανείου.]

Ν.25(Ι)/2019     •  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
     (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
Νόμου, ώστε ο όρος «δανειολήπτης» να καλύπτει και συνδεδεμένα με 
αυτόν πρόσωπα στην περίπτωση που γίνεται μεταβίβαση και διάθεση 
ακίνητης περιουσίας προς όφελος του δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.26(Ι)/2019     •  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε ο όρος «δανειολήπτης»
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να καλύπτει και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα στην περίπτωση που γίνεται 
μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης περιουσίας προς όφελος του δανειστή στο 
πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.27(Ι)/2019     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε ο όρος 
«δανειολήπτης» να καλύπτει και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα στην 
περίπτωση που γίνεται μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης περιουσίας προς 
όφελος του δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.28(Ι)/2019     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε οποιαδήποτε 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση η οποία έχει δημιουργηθεί ή δημιουργείται 
σε πιστωτικό ίδρυμα λόγω φορολογικών ζημιών που έχουν μεταφερθεί ή 
μεταφέρονται από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο έχει αναδιοργανωθεί ή 
εξυγιανθεί με βάση τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 ή/και τις διατάξεις του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2016 και αποκτηθεί από το προγενέστερο 
ίδρυμα, να μπορεί να πιστωθεί έναντι συγκεκριμένων φόρων.)

Ν.29(Ι)/2019     •  Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και  
                                       Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Απλοποίηση των διαδικασιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού 
Μητρώου Αξιών του ΧΑΚ και μείωση της γραφειοκρατίας.)

Ν.30(Ι)/2019     •  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που  
                                       προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 15.2, 15.3 και 35 και η εκ νέου 
εναρμόνιση με το άρθρο 23.1 της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 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/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1093/2010»].

Ν.31(Ι)/2019     •  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε ο όρος 
«δανειολήπτης» να καλύπτει και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα, στην 
περίπτωση που γίνεται μεταβίβαση και διάθεση ακίνητης περιουσίας προς 
όφελος του δανειστή στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου.)

Ν.32(Ι)/2019     •  Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα  
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                                       Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 
αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/
ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 
2007/64/ΕΚ και να καθοριστεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ως αρμόδια 
αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.]

Ν.33(Ι)/2019     •  Ο περί του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού Οργανισμού 
Διαχείρισης Κυπριακών Επενδύσεων και για Συναφή θέματα Νόμος του 2019.
[Δημιουργία στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών και βέλτιστων 
πρακτικών του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου που θα καταστήσει δυνατή την 
αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), το οποίο 
συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.]

Ν.37(Ι)/2019        •   - Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019. 

ΚΔΠ 84/2019                 -  Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 2019.
[1. Επαναθέσπιση του νόμου που ρυθμίζει το στοίχημα με βάση τις 

εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 
εκφράστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και 
κανόνων.

2. Θέσπιση κανόνων που να προβλέπουν για τα επιβεβλημένα τέλη 
που καταβάλλονται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για σκοπούς έκδοσης 
ή ανανέωσης άδειας αποδεκτή Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος.]

Ν.38(Ι)/2019     •   - Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων   
    Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει του 
άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να αποδεχθεί την αναπομπή.)

ΚΔΠ 104/2019   -        Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων  
    Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων.]

Ν.39(Ι)/2019     •  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
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(Επιβολή μηδενικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης σε σχέση με τα οδικά 
μηχανοκίνητα οχήματα.)

Ν.40(Ι)/2019     •  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση και επανακαθορισμός του τρόπου λειτουργίας, του σκοπού 
ίδρυσης και των πόρων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.)

Ν.43(Ι)/2019     •   Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)    
                                      (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση και επανακαθορισμός του τρόπου λειτουργίας, του σκοπού 
ίδρυσης και των πόρων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.)

Ν.56(Ι)/2019     •  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Ενίσχυση των εξουσιών της ΕΚΚ.)

Ν.57(Ι)/2019     •  Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)  
                                        Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση με το άρθρο 3(2) της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά 
τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/71».]

Ν.60(Ι)/2019     •      Ο περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την  
                                        Κοινωνική Συνοχή (Καταργητικός) Νόμος του 2019.

(Κατάργηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Συνοχή και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του.) 

Ν.63(Ι)/2019     •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 
για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση 
επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Οδηγία ATAD I).]

Ν.69(Ι)/2019     •  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΕΕΛΕΠ αφενός να ρυθμίζει 
την εσωτερική οργάνωση του γραφείου της Αρχής, τη διοικητική της διάρθρωση 
και άλλα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα και αφετέρου να εκδίδει, με 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανονισμούς που να ρυθμίζουν τα σχέδια 
υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής.)
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Ν.70(Ι)/2019        •  -      Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2019.

Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για 
Τηλεπικοινωνιακές, Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές ή Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες που παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα Υποκείμενα στο 
Φόρο Πρόσωπα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[1. Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 για την τροποποίηση διάφορων 
διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση 
των κουπονιών και εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για 
την τροποποίηση διάφορων διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και 
της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για παροχές 
υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.

2. Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για την τροποποίηση διάφορων 
διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον 
αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για παροχές 
υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.]

Ν.73(Ι)/2019     •   Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Δημιουργία νέας κατηγορίας «μη προνομιούχου χρέους», η οποία πληρεί 
συγκεκριμένα κριτήρια.)

Ν.80(Ι)/2019     •  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Υιοθέτηση πρόσθετων ρυθμίσεων για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένου 
πλαισίου κατάταξης των υποχρεώσεων αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας.)

Ν.82(Ι)/2019     •   Ο περί της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας της  
                                      Δημοκρατίας Νόμος του 2019.

(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία η δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας 
της Δημοκρατίας ηλεκτρονικά θα αναγνωρίζεται ως αυθεντική μορφή 
δημοσίευσης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα.)

Ν.87(Ι)/2019     •  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός)  
                                       (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

ΚΔΠ 174/2019

ΚΔΠ 175/2019

 -

 
 -
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(Τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
Νόμου, ώστε η έκτακτη αμυντική εισφορά που παρακρατείται από τόκους που 
φέρουν τα εταιρικά χρεόγραφα να μειωθεί από 30% σε 3%.)

Ν.89(Ι)/2019     •  Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων  
                                       Συμβάσεων Νόμος του 2019.

(Θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια κατά 
την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας που προβλέπει για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.)

Ν.98(Ι)/2019     •  Ο περί  Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)  
     Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, ώστε 
στους δικαιούχους προς αναπλήρωση απωλειών από τους πόρους του Εθνικού 
Ταμείου Αλληλεγγύης, πέραν των φυσικών προσώπων, να περιληφθούν και 
νομικά πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ιδιώτες πελάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων 
Αγορών Νόμου.)

Ν.99(Ι)/2019     •  Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας  
                                       Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019.

(Θέσπιση νομοθεσίας που ρυθμίζει την απόσπαση εργοδοτουμένων αορίστου 
χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας σε οργανισμούς δημόσιου δικαίου και αντίστροφα.)

Ν.107(Ι)/2019     •  Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς (Τροποποιητικός)  
                                       Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί ποινικών 
κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς).»
Διεύρυνση της ευθύνης του νομικού προσώπου το οποίο κρίνεται ένοχο για 
τη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και το 
οποίο αφορά μεταξύ άλλων την κατάχρηση και την παράνομη δημοσιοποίηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και τη χειραγώγηση της αγοράς.]

Ν.113/2019         •          Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
               Νόμος του 2019.

 

-
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Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση και 
Αναθεώρηση Πιστωτικών Διευκολύνσεων) Κανονισμοί του 2019.

Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση Δανείων) 
(Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[1. Τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, 
ώστε ζητήματα που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση (διορισμός 
και λειτουργία διοικητικού οργάνου) του ΟΧΣ να συνάδουν με τις σχετικές 
διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου και του περί 
της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Νόμου, καθώς και με τις πρόνοιες των σχετικών οδηγιών της ΚΤΚ.

2. Τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστε ο ΟΧΣ να 
εξαιρεθεί από τις διατάξεις αυτού.

3. Έκδοση κανονισμών που ρυθμίζουν τη χορήγηση και αναθεώρηση 
πιστωτικών διευκολύνσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες της περί των 
Διαδικασιών Χορήγησης και Αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων 
Οδηγίας της ΚΤΚ.

4. Κατάργηση των περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Χορήγηση 
Δανείων) Κανονισμών.]  

                   •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
     (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 
ώστε να αναθεωρηθεί η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον 
ενυπόθηκο δανειστή.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποδέχτηκε την αναπομπή.)

Αρ. 2/2019     •  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
                                        (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Διασφάλιση του δικαιώματος του ενυπόθηκου οφειλέτη σε δικαστική προστασία 
στο πλαίσιο υπό εξέλιξη διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.)

Αρ. 1/2019     •  Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων  
                                        (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2019.

Ν.106/2019

ΚΔΠ 256/2019

ΚΔΠ 255/2019

-
 

-

-
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(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες 
έναρξης και/ή συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν κύρια 
κατοικία προς ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης προς οφειλέτη ο οποίος 
δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη προς ένταξη στο σχέδιο «Εστία».)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό 
δυνάμει του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή απέρριψε την 
αναπομπή.)

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

N.18(ΙΙΙ)/2018     •  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον      
                                        Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

(Αντικατάσταση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2016 με 
τον νέο αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2018.) 

Ν.50(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος  
                                        (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του οργανισμού για το έτος 2018 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €400.000 για την κάλυψη δαπανών του 
που αφορούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.)

Ν.130(Ι)/2018     •  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε  
    με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των   
    Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του  
    Υπουργείου Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Ειδική διάταξη για τις εξετάσεις στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό δυνάμει 
του άρθρου 51.1 του συντάγματος κατά τη διάρκεια της ΙΑ΄ Βουλευτικής 
Συνόδου και η Βουλή αποφάσισε να μην αποδεχθεί την αναπομπή. Ακολούθως 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταχώρισε Αναφορά του νόμου αυτού στο 
Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 140 του συντάγματος την οποία 
απέσυρε κατά τη διάρκεια της υπό επισκόπηση συνόδου.)

Ν.1(Ι)/2019          •  Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και     
                                       Παροχή Δωρεάν Παιδείας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Επέκταση του ορίου ηλικίας της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης 
λόγω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την αύξηση της ηλικίας 
πρώτης εγγραφής στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού 
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σχολείου. Επιπρόσθετα, παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για 
καθορισμό της ηλικίας εισδοχής στη δημοτική εκπαίδευση.)

Ν.12(Ι)/2019        •   Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Προσθήκη πρόνοιας στον υφιστάμενο νόμο η οποία ρυθμίζει την εκλογή 
κοσμήτορα και αναπληρωτή κοσμήτορα στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του πανεπιστημίου.)  

Ν.39(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2019 Νόμος του 2019.
[Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) για 
το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €10.593.381 και δαπάνες ύψους 
€11.093.381.]

Ν.46(Ι)/2019    •  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Προσθήκη πρόνοιας, ώστε το επίδομα που παραχωρείται με βάση τον 
περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών Νόμο σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις να μην 
περιλαμβάνεται στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού της 
κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Επιπρόσθετα, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα 
των οικογενειών με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα μπορεί να 
υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) κατά πέντε χιλιάδες 
ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δευτέρου, ούτως ώστε 
να εφαρμόζονται τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με αυτά που ισχύουν και για 
την παροχή του επιδόματος τέκνου με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος 
Τέκνου Νόμο.]

Ν.54(Ι)/2019     •  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Προσθήκη πρόνοιας, ώστε οι νέοι κανονισμοί που θα θεσπιστούν με βάση 
τις διατάξεις του και οι οποίοι θα ρυθμίζουν την αναγνώριση υπηρεσίας για 
σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων των εκπαιδευτικών που 
διορίζονται από τον πίνακα διορισίμων να συνάδουν με τις πρόνοιές του.)

Ν.7(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον   
    Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς Σύμβασης 
(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να αντικατασταθεί 
ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2018 που 
περιλαμβάνεται σε αυτόν με τον νέο, αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων 
ουσιών και μεθόδων για το 2019.]

ΚΔΠ 136/2019    •  Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Αναγνώριση Υπηρεσίας, Προϋπηρεσίας 
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και Τεχνικής Πείρας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και  
    Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 2019.

(Ενιαία αντιμετώπιση και ρύθμιση της αναγνώρισης υπηρεσίας τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς που διορίζονται από τους πίνακες διοριστέων όσο και για αυτούς 
που διορίζονται από τους πίνακες διορισίμων.)  

ΚΔΠ 138/2019    •  Οι περί Λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και  
                                       Τεχνών Κανονισμοί του 2019.

(Καθορισμός του νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων πρόνοιες για τη μεταβατική διοίκηση, τις διαδικασίες εκλογής 
των οργάνων και μελών της ακαδημίας, τη λειτουργία και τις συνεδρίες της 
ολομέλειας και των επιτροπών της, την απονομή βραβείων, τη λειτουργία 
γραφείων ερευνών και κέντρου ερευνών.)

Ν.40(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019  
                                       Νόμος του 2019.

[Έγκριση του προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
για το 2019, που προβλέπει έσοδα ύψους €63.520.598 και ισόποσες δαπάνες.]

Ν.41(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €133.594.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.42(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019   
    Νόμος του 2019.

[Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), ο 
οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €12.405.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.]

Ν.35(Ι)/2019     •  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Προσθήκη πρόνοιας για διασφάλιση του κύρους και της συνέχισης των 
εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως των συμβάσεων δικαιόχρησης 
μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης θα τεθεί σε ισχύ 
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.)

Ν.36(Ι)/2019       •  Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Προσθήκη πρόνοιας, ώστε η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
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να μην επηρεάσει το κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/
συμφωνιών, όπως οι συμβάσεις δικαιόχρησης που έχουν συνομολογηθεί 
μεταξύ ιδιωτικών σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
Ηνωμένου Βασιλείου για απονομή τίτλων σπουδών, καθώς και μελλοντικών 
συμφωνιών για ανανέωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων 
συμφωνιών. Η εφαρμογή της νέας ρύθμισης θα τεθεί σε ισχύ με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.)

Ν.76(Ι)/2019     •  Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ με τη θέσπιση των 
απαραίτητων προνοιών για την εκλογή των αντιπρυτάνεών του. Ειδικότερα, με 
βάση τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι οι δύο αντιπρυτάνεις εκλέγονται μεταξύ 
των καθηγητών του πανεπιστημίου από το ίδιο εκλεκτορικό σώμα και στην ίδια 
συνεδρία κατά την οποία εκλέγεται και ο πρύτανης.)

ΚΔΠ 240/2019     •  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων και Εσπερινών 
Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κανονισμοί του 2019.
(Θέσπιση νέων κανονισμών για τη λειτουργία των δημόσιων εσπερινών 
σχολείων και εσπερινών σχολών και κατάργηση των υφιστάμενων. Με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις εκσυγχρονίζονται ανάμεσα σε άλλα τα θέματα τα 
οποία αφορούν τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τις εξετάσεις, τις ανεξετάσεις, τις 
απουσίες κ.λπ. Επίσης, με βάση τους νέους κανονισμούς στα εσπερινά σχολεία 
και στις εσπερινές σχολές, τα οποία θεωρούνται ως σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 
φοιτούν εκτός ορισμένων εξαιρέσεων ενήλικα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.)

Ν.124(Ι)/2019      •  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  
                                        του 2019.

(Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αίτησης, 
για να παρακαθίσουν στη σχετική γραπτή εξέταση για σκοπούς εγγραφής τους 
στους πίνακες διορισίμων.)  

Ν.123(Ι)/2019     •  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των 
Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου 
Παιδείας Νόμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Διαγραφή του άρθρου 11Β που αφορά τις εξετάσεις τετραμήνων στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ώστε να μην επηρεαστεί η εφαρμογή σχετικών 
προνοιών στους νέους τροποποιητικούς κανονισμούς για τη λειτουργία των 
δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης.)  
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ΚΔΠ 251/2019    •        Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης  
                                    (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τις εξετάσεις προαγωγής, απόλυσης και εξετάσεις 
μαθητών λυκειακού κύκλου μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του 
θεσμού των εξετάσεων των τετραμήνων.)

Ν.199(Ι)/2019     •  Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα  
                                        και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας  
                                    (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου από την 
1η Σεπτεμβρίου 2019 που προβλέπεται σήμερα στην 1η Σεπτεμβρίου 2021. 
Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μην υπάρξουν 
λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα  όσον αφορά τη 
διεξαγωγή των εξετάσεων.)  

ΚΔΠ 264/2019     •       Οι περί Γραπτών Εξετάσεων για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες  
                                        Διορισίμων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Βελτίωση της πρόνοιας που αφορά τη δυνατότητα στατιστικής επεξεργασίας 
των βαθμολογιών των υποψηφίων  για σκοπούς εγγραφής και ενιαίας κατάταξής 
τους στους πίνακες διορισίμων.) 

Ν.94(Ι)/ 2019     •  Ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος  
     του 2019.

(Μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και σχετική τροποποίηση όλων των 
νόμων, κανονισμών και δημόσιων εγγράφων.)

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

ΚΔΠ 335/2018     •  Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση   
                Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης,   
                                       Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και   
    Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018.

[Θέσπιση νέων κανονισμών αφενός προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 
περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου 
(Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό 
Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμών 
του 2010 και αφετέρου για καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη 
θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων 
αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων 
όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και 
ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
και για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό 
ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.]

ΚΔΠ 336/2018     •  Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό 
Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών αφενός προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 
περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων 
του Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) 
Κανονισμών του 2010 και αφετέρου για καλύτερη εφαρμογή του «Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006» και του «Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2066 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη 
θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων 
αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων 
που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή 
παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από 
στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής».]

ΚΔΠ 42/2019     •  Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων 
     (Κατοχή Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας)  
    Κανονισμοί του 2019.

(Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να ρυθμιστεί η χορήγηση των αδειών κατοχής, 
εκτροφής, εμπορίας και σήμανσης των εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριων 
πτηνών ή εκτρεφόμενων ατόμων ειδών άγριας πανίδας και να καθοριστεί η 
διαδικασία παραχώρησης των εν λόγω αδειών.)
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Ν.78(Ι)/2019     •  Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου με τη διαγραφή άρθρων από αυτόν, 
ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη ρυθμίσεων από δύο νομοθεσίες, αφού τα 
όσα διαλαμβάνονται στα άρθρα αυτά ρυθμίζονται από τον περί Προστασίας και 
Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.) 

ΚΔΠ 214/2019     •  Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Χώροι 
Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων) Κανονισμοί του 2019.
(Θέσπιση κανονισμών, έτσι ώστε να καθοριστεί η διαδικασία παραχώρησης 
άδειας για δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών χώρων εκπαίδευσης 
κυνηγετικών σκύλων, καθώς και τα σχετικά τέλη.)

Ν.125(Ι)/2019     •  Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού 
Θορύβου Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 
2015/996 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων 
αξιολόγησης του θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου.]

Ν.120(Ι)/2019     •  Ο περί της Πρόληψης και Διαχείρισης της Εισαγωγής και Εξάπλωσης 
Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Νόμος του 2019.
[Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1143/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την 
πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 
της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2018 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτιμήσεις 
κινδύνου σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων
Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

Ν.53(ΙΙ)/2018    •         Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης  
                                       Προσφύγων Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

[Επιστροφή οφειλόμενου ποσού ύψους €3.563 σε λειτουργό της Παγκύπριας 
Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ), ο οποίος είχε συμπληρώσει τετρακόσιους (400) 
μήνες εισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών την 31η Ιανουαρίου 2013, 
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αλλά του οποίου η ΠΕΠ συνέχιζε να αποκόπτει την εισφορά στο ταμείο (2%) 
για την περίοδο από την 1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2017.]

Ν.5(Ι)/2019     •  Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Κεντρικού Φορέα 
Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή 
Θέματα) Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις παραχώρησης στεγαστικών και 
επαγγελματικών δανείων για σκοπούς έγκρισης της αίτησης να λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία έκδοσης του δανείου και όχι η ημερομηνία της σύναψης 
του δανείου μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, λόγω του ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι ημερομηνίες αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στους αιτητές του φορέα.]

ΚΔΠ 27/2019     •  Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του 
περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των 
βασικών κανονισμών, ώστε να διαφοροποιηθούν συγκεκριμένοι όροι άλλων 
δανειοδοτικών σχεδίων και οι προϋποθέσεις παραχώρησης αυτών σε 
δικαιούχους, με απώτερο στόχο τον εξορθολογισμό τους και την αντιμετώπιση 
νέων αναγκών.]

Ν.1(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών  
                                       του 2019 Νόμος του 2018.

[Έγκριση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής 
Βαρών (ΚΦΙΚΒ) για το έτος 2019, ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και 
προβλέπει δαπάνες ύψους €108.600.050 και έσοδα του ίδιου ύψους.]

Ν.2(ΙΙ)/2019        •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2019 Νόμος 
                                        του 2018.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
για το έτος 2019, ο οποίος είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€16.077.510 και έσοδα ύψους €15.751.141.) 

Ν.144(Ι)/2018     •  Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
                                        (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
(Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε υπό όρους 
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και προϋποθέσεις να παρασχεθεί δικαίωμα σε τέκνα και εγγόνια πρόσφυγα, ο 
οποίος κατέχει τουρκοκυπριακή κατοικία, να υποκαθίστανται στην κατοχή της 
εν λόγω κατοικίας μετά τον θάνατο του πρόσφυγα.]

Ν.18(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2019  
                                     Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προνοεί δαπάνες ύψους €339.011 και έσοδα ίδιου ύψους.)

ΚΔΠ 112/2019     •  Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής 
Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.
[Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του 
περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, 
Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η μείωση του ύψους 
του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι δανειολήπτες για στεγαστικούς 
ή επαγγελματικούς σκοπούς από δύο τοις εκατόν (2%) σε ένα τοις εκατόν 
(1%) και συνακόλουθα η αύξηση της παρεχόμενης επιδότησης αυτού κατά μία 
ποσοστιαία μονάδα.]

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

ΚΔΠ 15/2019     •  Οι περί της Λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανονισμοί του 2019.
(Θέσπιση κανονισμών που ρυθμίζουν τη λειτουργία της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής, η οποία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Θεραπείας 
Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου.)

Ν.2(Ι)/2019         •  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και  
                                       Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να επιτρέπεται στον γενικό διευθυντή 
του Υπουργείου Υγείας, στον διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και 
στον διευθυντή του Γενικού Χημείου, οι οποίοι εκ της θέσης τους είναι μέλη 
του Συμβουλίου Φαρμάκων, να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Φαρμάκων διά 
εκπροσώπων τους.]

Ν.3(Ι)/2019     •  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και  
                                       Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης [Έλεγχος Ποιότητας, 
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Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής της 2ας 
Οκτωβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση.]

ΚΔΠ 36/2019      •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Διαδικασία Είσπραξης, Καταβολής και  
                                        Παρακράτησης Εισφορών) Κανονισμοί του 2019.

[Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης, 
καταβολής και παρακράτησης των εισφορών για σκοπούς του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).]

ΚΔΠ 37/2019    •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή,  
                                       Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμοί του 2019.

(Θέσπιση κανονισμών με τους οποίους καθορίζεται η συμπληρωμή, η μέγιστη 
συμπληρωμή, η συνεισφορά Ι και η συνεισφορά ΙΙ που θα καταβάλλουν οι δικαιούχοι 
του ΓΕΣΥ κατά τη λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ.)

ΚΔΠ 89/2019    •  Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί)  
                                        (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 
(Γενικών) Κανονισμών, ώστε να μειωθεί το ύψος του ποσοστού συνεισφοράς 
των κρατικών αξιωματούχων, των δημόσιων υπαλλήλων και των 
ειδικευόμενων και ασκούμενων ιατρών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
από το 1,5% που ισχύει σήμερα στο 0,1% του μισθού ή του εκπαιδευτικού 
επιδόματος αναφορικά με τους ειδικευόμενους και ασκούμενους ιατρούς.]

Ν.10(Ι)/2019       •  Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
     (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
ΚΔΠ 73/2019        Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών  
    (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την καλλιέργεια, την 
παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς 
και τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς 
σκοπούς, για την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία 
για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και τη 
διαδικασία δωρεάν παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους 
πάσχοντες ασθενείς.)

Ν.10(ΙΙ)/2019    •   Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του  

-
 
-
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                                        2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €68.729.480 και 
δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.31(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2019 
                                  Νόμος του 2019.

[Έγκριση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για 
το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €437.761.593 και δαπάνες 
ύψους €394.791.600.]

Ν.32(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του  
                                       2019 Νόμος του 2019.

[Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €2.000.000 και δαπάνες ύψους €2.230.000.]

Ν.48(Ι)/2019     •  Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 
Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο 
πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.)

Ν.58(Ι)/2019       •  Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας)  
                                       (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης 
και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 να επιτραπεί η 
στελέχωση των γυναικολογικών-μαιευτικών μονάδων με τρεις τουλάχιστον 
μαιευτές, νοουμένου ότι θα εργάζεται σε κάθε ωράριο εργασίας ένας 
εγγεγραμμένος μαιευτής, για να καταστεί δυνατή η εικοσιτετράωρη κάλυψη 
των περιστατικών όλης της μαιευτικής-γυναικολογικής μονάδας και η 
στελέχωση των αμιγώς γυναικολογικών μονάδων με μαιευτές ή νοσηλευτές 
γενικής νοσηλευτικής.]

Ν.59(Ι)/2019     •  Ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος του 2019.
(Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας μέσω της 
ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, της εφαρμογής του θεσμού του 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, της ρύθμισης της αποθήκευσης και χρήσης 
της βιοϊατρικής πληροφορίας και της τηλεϊατρικής, με σκοπό την πρόληψη 
ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και την αποτελεσματική και ασφαλή 
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Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.)

ΚΔΠ 132/2019     •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019.
(Καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς 
και ειδικούς ιατρούς στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, καθώς και του τρόπου αμοιβής 
τους, της διαδικασίας εγγραφής τους και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
των εν λόγω ιατρών με τον ΟΑΥ.)

ΚΔΠ 133/2019    •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικοί Ιατροί) Κανονισμοί του 2019.
[Καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς 
και ειδικούς ιατρούς στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, καθώς και του τρόπου αμοιβής 
τους, της διαδικασίας εγγραφής τους και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
των εν λόγω ιατρών με τον ΟΑΥ.]

ΚΔΠ 158/2019     •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019.
[Καθορισμός του πλαισίου παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας 
υγείας από εργαστήρια στο ΓΕΣΥ, του τρόπου αμοιβής τους, της διαδικασίας 
εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, καθώς και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των 
εργαστηρίων με τον ΟΑΥ.]

ΚΔΠ 159/2019     •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Φαρμακοποιοί, Φαρμακευτικά Προϊόντα, 
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Υγειονομικά Είδη) Κανονισμοί του 2019.
[Καθορισμός του πλαισίου παροχής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας από φαρμακοποιούς μέσω φαρμακείων στο ΓΕΣΥ, του 
τρόπου αμοιβής τους, της διαδικασίας εγγραφής τους στο ΓΕΣΥ, καθώς και 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των φαρμακοποιών με τον ΟΑΥ.]

Ν.67(Ι)/2019     •  Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, ώστε 
να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί η φαρμακευτική πρακτική στις 
μεταρρυθμίσεις που επήλθαν λόγω της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.]

ΚΔΠ 160/2019     •  Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί)  
                                       Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών 
Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σε αυτούς πρόνοιες που διευκολύνουν την 
εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών που περιλαμβάνουν ελεγχόμενα φάρμακα, 
όπως είναι τα ναρκωτικά.)

ΚΔΠ 161/2019     •  Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Ανοικτών  
     στο Κοινό (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
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(Τροποποίηση των περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας 
Φαρμακείων Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν σε αυτούς πρόνοιες που 
καθιστούν απαραίτητη τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως είναι οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες συσκευές, καθώς και λογισμικά.)

Ν.88(Ι)/2019     •  Ο περί Εγγραφής Οδοντιάτρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμου, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ίδρυση ταμείου του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, στο οποίο 
κατατίθενται όλα τα τέλη, οι χορηγίες ή οι δωρεές, καθώς και τα έσοδα που 
προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, για 
να μπορούν να πληρώνονται όλα τα έξοδα λειτουργίας του συμβουλίου.)  

ΚΔΠ 213/2019    •  Οι περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των περί Οδοντιάτρων (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμών και 
ειδικότερα του κανονισμού που ρυθμίζει τη διαδικασία απόκτησης του τίτλου 
του ειδικού οδοντιάτρου, ώστε μαζί με την αίτηση για την απόκτηση του τίτλου 
του ειδικού οδοντιάτρου να περιληφθεί και η υποχρέωση καταβολής από τον 
ενδιαφερόμενο σχετικών τελών που εισάγονται με τους κανονισμούς τόσο 
για την απόκτηση του εν λόγω τίτλου όσο και για την εγγραφή στο Μητρώο 
Οδοντιάτρων.]

Ν.43(ΙΙ)/2019       •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών  
                                        Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2019.

[Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΚΥΠΥ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €425.206 για την κάλυψη δαπανών όσον αφορά την πρόσληψη 
επιπρόσθετου προσωπικού για θέσεις γραφέων και για θέσεις λειτουργών 
λογιστηρίου.]

ΚΔΠ 241/2019    •  Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας 
άνω των Είκοσι Ενός Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί 
του 2019.
[Θέσπιση κανονισμών που καθορίζουν τα τέκνα δικαιούχου υπηρεσιών 
φροντίδας υγείας ηλικίας άνω των είκοσι ενός (21) ετών τα οποία συντηρούνται 
από τον δικαιούχο ή τον/τη σύζυγό του και είναι δικαιούχα του ΓΕΣΥ, καθώς και 
τα στοιχεία με βάση τα οποία αποδεικνύεται η συνήθης διαμονή οποιουδήποτε 
προσώπου αιτείται εγγραφής στο ΓΕΣΥ, εφόσον αυτή αμφισβητείται.]

Α.   Νομοθετικό έργο κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.
(Αρ. Φακ. 23.01.055.001-2014)
 
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό 
(Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.121-2017)
 
Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.057-2017)

Ο περί Δημόσιων Οργανισμών και Κρατικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.078-2015)

Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.057-2016)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.146-2017)

Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.160-2017)

Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.200-2017)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2019 Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.029-2019)

Ο περί Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.130-2016)

Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.131-2016

Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος του 2014.
(Αρ. Φακ. 23.01.055.168-2014)

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

Νομοσχέδια
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Ο περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2012.
(Αρ. Φακ. 23.01.053.222-2012)

Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.190-2017)

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.060-2018)

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.021-2019)

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης 2007, Νόμος του 2007, Νόμος του 2013.
(Αρ. Φακ. 23.01.054.005-2013)

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αναπτύξεως Γης 2008, Νόμος του 2008, Νόμος του 2013.
(Αρ. Φακ. 23.01.054.006-2013)

Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2013.
(Αρ. Φακ. 23.01.054.277-2013)

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2017.
(Αρ. Φακ. 23.01.058.145-2017)

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.027-2018)

Ο περί του Εφημεριακού Κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου 
Νόμος του 2015.
(Αρ. Φακ. 23.01.056.250-2015)

Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.019-2019)

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.132-2018)

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•
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Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2010.
(Αρ. Φακ. 23.01.051.004-2010)

Προτάσεις νόμου
Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.063-2017)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου των κ. Δημήτρη Δημητρίου, Ευθύμιου Δίπλαρου και Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.056.032-2015)

Ο περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του
 Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.094-2018)

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.055.056-2014)

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.058-2018)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Προκοπίου, προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκ μέρους της επιτροπής.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.009-2018)

Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011.

Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

•

•

•

•

•

• 

•

•
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Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.052.029-2011)

Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.075-2018)

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.040-2018)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 6) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών.) 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.062-2016)

Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.056.065-2015)

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.057.012-2016)

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, και 
Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.003-2018)

Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 
ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.038-2018)

•

•

•

•

•

• 

•
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Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.037-2019)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 
Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών.) 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.062-2016)

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και 
Γιώργου Τ. Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.025-2018) 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.047-2017)

Ο περί Φορολογίας των Κληρονομιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.063-2017)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2015.
(Πρόταση νόμου των κ. Δημήτρη Δημητρίου, Ευθύμιου Δίπλαρου και Ζαχαρία Ζαχαρίου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.056.032-2015)

Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-
Συνεργασία Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.077-2018)

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.037-2019)

•

•

•

•

•

• 

•

•
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Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009.
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ.)
(Αρ. Φακ. 23.02.050.004-2009)

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2011.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος και Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.052.059-2011)

Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) 
και (4) του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Κόμματος.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.084-2019) 

Κανονισμοί
Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.03.048.100-2011)

Οι περί Εισροών και Εκροών του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων και του Κυπριακού 
Οργανισμού Διαχείρισης Επενδύσεων και για Συναφή Θέματα Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.053.052-2016)

Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών - Θέσεις 
Διευθυντή, Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Λειτουργού 
Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.053.010-2016)

Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέσεις Επόπτη ΑΔΕΕΛΕΠ, 
Λειτουργού ΑΔΕΕΛΕΠ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2019.

•

•

•

•

•

• 

•
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Β.   Αποσυρθέντα σχέδια νόμου και αποσυρθέντες κανονισμοί

(Αρ. Φακ. 23.03.056.008-2019)

Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις 
Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.029-2019)

Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Νοσοκομειακών Φαρμακείων 
Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.016-2019)

Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.03.056.033-2019)

•

•

•
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Γ.    Απορριφθέντα σχέδια νόμου και απορριφθέντες κανονισμοί

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται 
για  Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.179-2018)

   Ο περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.122-2018) 

 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου 
Τ. Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.025-2018)

 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Νίκου Νουρή και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.057.059-2016)

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.048-2017)

Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) 
(Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.03.055.069-2018)

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 
            (Αρ. 2)  Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 
Πολιτών.)
(Αρ. Φακ. 23.02.058.047-2017)

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.060-2019)

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.044-2019)

•

•

•

•

•

• 

•

•

•
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Γ.    Απορριφθέντα σχέδια νόμου και απορριφθέντες κανονισμοί

Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 
            3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής 
            Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμου 
            (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Αντρέα Καυκαλιά και Γιώργου Τ. Γεωργίου εκ 
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.)
(Αρ. Φακ. 23.02.060.074-2019)

•
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Νομοσχέδια 
Αριθμός νόμου  Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.46(Ι)/2019     •  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος     
                                  του 2019.

(Τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, ώστε το 
επίδομα που παραχωρείται με βάση τη νομοθεσία για το ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα σε άτομα με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις να μην περιλαμβάνεται 
στο οικογενειακό εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού της κρατικής φοιτητικής 
μέριμνας.)

Ν.26(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του   
    2019 Νόμος του 2019.

(Μείωση του ποσού της κρατικής χορηγίας κατά €400.000 σε σχέση με την 
προηγούμενη πρόταση προϋπολογισμού.  Ειδικότερα, η κρατική χορηγία 
μειώθηκε στα €32.860.000 σε σχέση με €33.260.000.)

Ν.24(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2019 Νόμος  
                                       του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2019 που προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €6.953.880 και έσοδα του ίδιου ύψους.)

Ν.16(ΙΙ)/2019    •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2019  
                                       Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΠ για το έτος 2019, που προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €11.777.620 και συνολικά έσοδα ύψους 
€11.401.200.)

Ν.15(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της  
                                        Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας   
                                       του 2019 Νόμος του 2019. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
για το έτος 2019, που προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €64.969.687 και 
συνολικά έσοδα ύψους €49.285.957.)

Προτάσεις νόμου 
Αριθμός νόμου  Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.35(Ι)/2019     •  Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της    

Δ.   Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου 
       και κανονισμοί
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Δ.   Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου 
       και κανονισμοί

     Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για 
     Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή 
Θέματα Νόμου, ώστε στο εδάφιο (1) του άρθρου 11 αυτού να προστεθεί 
μετά τις λέξεις «κρατών μελών» η φράση «ή του Ηνωμένου Βασιλείου». 
Ειδικότερα, η προσθήκη αυτή συμβάλλει στο να μην επηρεαστεί το κύρος 
των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως οι 
συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise agreements), και επίσης επεκτείνει τη 
δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου 
και μετά την αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.]

Ν.36(Ι)/2019     •   Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμου, με 
την προσθήκη στο εδάφιο (3) του άρθρου 14 σχετικής επιφύλαξης, ώστε 
η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ να μην επηρεάζει το 
κύρος των υφιστάμενων εκπαιδευτικών συνεργασιών/συμφωνιών, όπως 
οι συμβάσεις δικαιόχρησης που έχουν συνομολογηθεί μεταξύ ιδιωτικών 
σχολών της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου 
για απονομή τίτλων σπουδών, καθώς και μελλοντικών συμφωνιών για 
ανανέωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμφωνιών, 
στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.]

Ν.123(Ι)/2019     •  Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των   

                                     Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και περί Υπουργείου  
                                        Παιδείας Νόμου, (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου για τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, 
ώστε να διαγραφεί το άρθρο 11Β, αυτού που αφορά τις εξετάσεις στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης και να μην επηρεαστεί η ορθή εφαρμογή των 
προνοιών των κανονισμών για τα τετράμηνα.)

Αρ. 2/2019     •   Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)
                                 (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, 
ώστε να διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη 
σε δικαστική προστασία στο πλαίσιο υπό εξέλιξη διαδικασίας εκποίησης 
ενυπόθηκου ακινήτου.)  
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Δ.   Ψηφισθέντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σχέδια νόμου 
       και κανονισμοί

Κανονισμοί 
Αριθμός κανονισμών  Συνοπτικός τίτλος κανονισμών

ΚΔΠ 38/2019     •  Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και 
Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση των Κανονισμών περί Στρατού της Δημοκρατίας για σκοπούς 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς για 
το έτος 2018.)

ΚΔΠ 89/2019     •  Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί)   
                                       (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Μείωση του ύψους του ποσοστού συνεισφοράς των κρατικών αξιωματούχων, 
των δημόσιων υπαλλήλων και των ειδικευόμενων και ασκούμενων ιατρών για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το 1,5%, που ισχύει σήμερα, στο 0,1% του 
μισθού ή του εκπαιδευτικού επιδόματος αναφορικά με τους ειδικευόμενους 
και ασκούμενους ιατρούς.)

ΚΔΠ 193/2019     •  Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
(Τροποποίηση των υφιστάμενων βασικών περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών, 
ώστε να περιληφθούν, υπό προϋποθέσεις, στους δικαιούχους για απόκτηση 
πιστοποιητικού ικανότητας και για εγγραφή στους κλάδους εργολήπτη 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συντηρητή ηλεκτροσυσκευών οι κάτοχοι 
διπλώματος διετούς διάρκειας τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 
στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.)

ΚΔΠ 251/2019     •      Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης  
                                  (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να περιληφθούν πρόνοιες 
σχετικά με τις εξετάσεις προαγωγής, απόλυσης και εξετάσεις μαθητών 
λυκειακού κύκλου μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης με τον θεσμό των 
εξετάσεων των τετραμήνων.)
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Ε.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες     
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

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

ΚΔΠ 350/2018     •   Οι περί Σπόρων (Κατάλογοι Ποικιλιών των Καλλιεργουμένων Γεωργικών  
                                        Ειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. 

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 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». Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς αντικαθίστανται τα παραρτήματα Ι και ΙΙ των υφιστάμενων 
κανονισμών, που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους 
όρους των πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που 
συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές της Διεθνούς 
Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ), αντίστοιχα.]

ΚΔΠ 351/2018     •  Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 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». Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς 
αντικαθίστανται τα παραρτήματα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ των υφιστάμενων κανονισμών, 
που αφορούν τον κατάλογο ειδών που πρέπει να πληρούν τους όρους των 
πρωτοκόλλων δοκιμών του ΚΓΦΠ και τον κατάλογο ειδών που πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών της 
ΔΕΠΝΦΠ, αντίστοιχα.]

ΚΔΠ 352/2018     •  Οι περί Καταλόγου Ποικιλιών της Πατάτας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί  
                                     του 2018.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
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2018/100 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2018 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». Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά 
κανονισμούς επικαιροποιούνται τα τεχνικά πρωτόκολλα δοκιμών του ΚΓΦΠ, 
σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται οι δοκιμές διακριτότητας, ομοιομορφίας 
και σταθερότητας για σκοπούς εγγραφής των ποικιλιών της πατάτας στον 
Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών.]

ΚΔΠ 41/2019     •  Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού 
Καλλωπιστικών Φυτών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε οι πρόνοιές τους 
να εναρμονιστούν με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (EE) 
2018/484 της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 93/49/ΕΟΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί 
το πολλαπλασιαστικό υλικό ορισμένων γενών ή ειδών της οικογένειας 
Palmae ως προς τον Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)».]

ΚΔΠ 60/2019     •  Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) 
                                       Κανονισμοί  του 2019.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
πληρέστερη εναρμόνιση των προνοιών τους με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ: 
1. «Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί 

εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών 
φυτών».

2. «Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/478 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 
2017 για την απαλλαγή ορισμένων κρατών μελών από την υποχρέωση 
εφαρμογής σε ορισμένα είδη των Οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/
ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ 
και 2002/57/ΕΚ για την εμπορία σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών 
φυτών, σπόρων δημητριακών προς σπορά, υλικών αγενούς 
πολλαπλασιασμού της αμπέλου, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
και σπόρων προς σπορά τεύτλων, κηπευτικών, καθώς και ελαιούχων 
και κλωστικών φυτών αντίστοιχα, καθώς και για την κατάργηση της 
απόφασης 2010/680/ΕΕ της Επιτροπής».

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προστίθεται  το είδος 
Cannabis Sativa L. στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κανονισμών 
λόγω της άρσης της απαλλαγής που είχε εξασφαλίσει η ΚΔ από την 
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εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2002/57/ΕΚ σε σχέση με το υπό 
αναφορά είδος.]

ΚΔΠ 59/2019    •  Οι περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και 
Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης       

                                   (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
πληρέστερη εφαρμογή των προνοιών τους με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ: 
1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων».
2. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται περαιτέρω η 
λειτουργία των εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών 
και παρέχεται στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος η δυνατότητα που 
ήδη παρέχεται στους παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος για επεξεργασία 
κατόπιν σχετικών ελέγχων του γάλακτος ίδιας παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων τους απευθείας στους καταναλωτές ή μέσω λαϊκών αγορών.]

ΚΔΠ 148/2019  •     Οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ που τιτλοφορείται 
«Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2018/1027 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
αποστάσεις απομόνωσης για Sorghum spp».
Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ 
των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι αποστάσεις 
απομόνωσης των καλλιεργειών που προορίζονται για την παραγωγή σπόρων 
του είδους «Sorghum spp.», με σκοπό οι αποστάσεις αυτές να ανταποκρίνονται 
στα διεθνή πρότυπα που θεσπίζονται με τα σχέδια πιστοποίησης του OECD.]

ΚΔΠ 149/2019  •     Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, έτσι ώστε να επέλθει εναρμόνιση 
της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ που τιτλοφορείται «Εκτελεστική 
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1028 της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2018 για τη διόρθωση 
της εκτελεστικής Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2109 της Επιτροπής για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων 
ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium x boucheanum Kunth 
(όλιον το υβρίδιο)».
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Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς τροποποιείται το Παράρτημα 
V των υφιστάμενων κανονισμών, το οποίο αφορά το βάρος σπορομερίδων 
και δειγμάτων, έτσι ώστε να προστεθεί σ’ αυτό υποσημείωση σε σχέση με τα 
αγροστώδη είδη, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αύξηση του μέγιστου 
βάρους της σπορομερίδας στους είκοσι πέντε τόνους, εάν ο προμηθευτής έχει 
λάβει άδεια για τον σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή.]

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

ΚΔΠ 285/2018  •  Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Εγκαταστάτες    
                                   Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίου) Κανονισμοί του 2018.

(Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» και με το άρθρο 16 της 
πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».)

ΚΔΠ 341/2018  • 
 
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί)  

                                Κανονισμοί του 2018.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ακόλουθες πράξεις της ΕΕ:
1. Οδηγία (ΕΕ) 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 για την 

τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 
παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τον μόλυβδο.

2. Οδηγία (ΕΕ) 2017/774 της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2017 για την 
τροποποίηση με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια του προσαρτήματος 
Γ΄ του παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά την 
ουσία «φαινόλη».

3. Οδηγία (ΕΕ) 2017/898 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2017 για την 
τροποποίηση με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια του προσαρτήματος 
Γ΄ του παραρτήματος II της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά την 
ουσία «δισφαινόλη Α».]
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Ν.145(Ι)/2018   •   Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος  
                                   του 2018.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος της πράξης της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ».]

Ν.148(Ι)/2018   •  Ο περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός)   
               Νόμος του 2018.

[Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με μέρος των πράξεων 
της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/55/ΕΚ» και «Οδηγία 2012/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΚ και την κατάργηση 
των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», καθώς και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για 
την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας».]

Ν.77(Ι)/2019     •  Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών  
                                   Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων 
προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς 
όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα 
ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για 
την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και 
συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας».]

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

N.160(I)/2018   •  Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης  
                                   των Εργοδοτουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 του ΕΚ και του 
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Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.161(I)/2018   •  Ο περί Ομαδικών Απολύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.162(I)/2018   •   Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των 
Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή   

                                   Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ 
και του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες 
του Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.163(I)/2018   •  Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων  
                                   (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 που τροποποιεί τις Οδηγίες του ΕΚ και 
του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ και τις Οδηγίες του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ όσον αφορά τους ναυτικούς.]

N.164(I)/2018 •  -   Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής  
                                   και Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας Νόμος του 2018.

ΚΔΠ 374/2018            -  Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής και  
                                     Ραδιολογικής Ασφάλειας και Προστασίας (Καθορισμός Βασικών 
    Προτύπων Ασφάλειας για την Προστασία από τους Κινδύνους που  
    προκύπτουν από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες) Κανονισμοί του 2018.

(Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την 
προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες 
και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/
Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ και αντικατάσταση της 
ισχύουσας νομοθεσίας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής και 
ραδιολογικής ασφάλειας και προστασίας.)

ΚΔΠ 16/2019    •       -  Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
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(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

ΚΔΠ 17/2019        -  Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικίνδυνων Ουσιών στα
    Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

(Εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2017/164/ΕΕ της 
Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2017 για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου 
ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των Οδηγιών 
91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής.)

Ν.50(Ι)/2019    •  Ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για      
    Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2018.

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά στην εσωτερική 
έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2016 για την Προσβασιμότητα των Ιστότοπων και των Εφαρμογών 
για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα.]

Ν.68(Ι)/2019    •   Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής  
                                   Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019.

(Εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2014/50/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 
σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας 
των εργαζομένων μεταξύ κρατών μελών με τη βελτίωση της απόκτησης 
και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης».)

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

Ν.7(Ι)/2019       •       Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και 
Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, 
την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές 
Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμος του 2018.
[Μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την 
πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών 
ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών 
άμισθων βοηθών (au pair)». Πιο συγκεκριμένα, θεσπίσθηκε νομοθεσία 
για τον καθορισμό κανόνων και διαδικασιών για την είσοδο και τη 
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διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της πιο 
πάνω αναφερόμενης Οδηγίας.]

Ν.14(Ι)/2019     
•  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στα 
συμβούλια των δήμων όπως, μετά από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών 
και του Υπουργού Οικονομικών, ιδρύουν ή συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των 
οποίων αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ για αξιοποίηση 
διαθέσιμων κονδυλίων της στην εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, στην 
παροχή υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και στη διοργάνωση πολιτιστικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών, 
που στόχο έχουν την ανάπτυξη.)  

Ν.19(Ι)/2019    •  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
(Τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στα 
συμβούλια των κοινοτήτων όπως ιδρύουν ή συμμετέχουν σε μη κερδοσκοπικές 
εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων 
αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων της ΕΕ για αξιοποίηση διαθέσιμων 
κονδυλίων της στην εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας, στην παροχή υπηρεσιών, 
στην ανάπτυξη και στη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, 
καθώς και στην παροχή συναφών υπηρεσιών, που στόχο έχουν την ανάπτυξη.)

Ν.52(Ι)/2019    •  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός)  
                                   Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου για την 
ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).]

Ν.53(Ι)/2019    •  Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου για την ορθότερη 
εναρμόνισή του με την Οδηγία 2010/13/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου της 10ης 
Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).]  

Ν.121(Ι)/2019   •  Ο περί του Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου 
και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 
Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2019.
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(Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο, στην περίπτωση 
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βορείου Ιρλανδίας από την ΕΕ χωρίς την επίτευξη σχετικής συμφωνίας 
αποχώρησης, να διασφαλίζονται τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας 
και διαμονής στη Δημοκρατία των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και των εξαρτώμενων μελών 
των οικογενειών τους οι οποίοι διέμεναν ή θα επιλέξουν να διαμένουν 
στη Δημοκρατία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης αυτών. Επιπρόσθετα, 
θεσμοθετήθηκε η διαδικασία εξασφάλισης εγγράφων διαμονής από τους εν 
λόγω υπηκόους, καθώς και η ακολουθητέα διαδικασία για τη χορήγησή τους.)  

Ν.127(Ι)/2019   •  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος  
                                       του 2019.

(Τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για 
την ορθότερη εναρμόνισή του με την Οδηγία 2011/98/ΕΕ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας 
άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά 
με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που 
διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.)
(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό 
δυνάμει του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να 
αποδεχθεί την αναπομπή.)

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

ΚΔΠ 113/2019  •  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμοί του 2019.
(Μεταφορά της αρμοδιότητας για την εποπτεία της αγοράς, η οποία προβλέπεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 
και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.)

Ν.90(Ι)/2019     •  Ο περί Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/2370 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά 
στο άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών 
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και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής».]

ΚΔΠ 254/2019   •  Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί)  
                                   (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2019.

(Ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 3ης Απριλίου 2014 για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της 
Οδηγίας 2009/40/ΕΕ», καθότι η μεταφορά της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική 
νομοθεσία εκ παραδρομής παρουσίασε τυπογραφικά λάθη και παραλείψεις.)  

ΚΔΠ 252/2019  •  Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα)         
                                   Κανονισμοί του 2019.

[Αντικατάσταση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εγκαταστάσεις με 
Συρματόσχοινα για τη Μεταφορά Προσώπων) Κανονισμών με νέους 
κανονισμούς για σκοπούς εφαρμογής στην εθνική νομοθεσία της πράξης 
της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινα και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/9/ΕΚ».]

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

Ν.141(Ι)/2018   •     Ο περί της Χρήσης των Δεδομένων που Περιέχονται στις Καταστάσεις 
Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την Πρόληψη, Ανίχνευση, Διερεύνηση 
και Δίωξη Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ)/2016/681 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις 
PNR για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
σοβαρών εγκλημάτων.]

Ν.44(Ι)/2019     •      Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους 
Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών 
Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη 
Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για 
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τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Απόφασης-
Πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου».]

Ν.71(Ι)/2019     •  Ο περί των Δικαιωμάτων  Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που 
Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και 
κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους 
σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».]

Ν.72(Ι)/2019    •  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1919 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη δικαστική αρωγή για υπόπτους και 
κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για καταζητούμενους 
σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».]

Ν.75(Ι)/2019    •   Ο περί της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και Προστασίας των  
                                   Θυμάτων Νόμος του 2019.

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας με την οποία καταργείται και αντικαθίσταται ο περί 
Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμος, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της 
εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου», καθώς και ρύθμιση της προστασίας των 
θυμάτων αδικημάτων τρομοκρατίας.]

Ν.81(Ι)/2019    •  Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων  
                                   από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
και ακριβής εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της ΕΕ με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση 
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του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του ΕΚ και του Συμβουλίου και την 
κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής».]

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

Ν.133(Ι)/2018   •   Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)        
                                   Νόμος του 2018.

[Εναρμόνιση με τα άρθρα 1(2), 3(2) και 4(2) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο 
που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή 
την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 
2001/34/ΕΚ, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 46(1) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά 
τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών 
προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την κατάργηση της Οδηγίας 
2003/71/ΕΚ.]

Ν.155(Ι)/2018   •  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων  
                                   Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

[Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 περί της διαφάνειας 
των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί 
τροποποιήσεως του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2012.]

Ν.30(Ι)/2019    •  Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα  
                                   που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Ορθότερη εναρμόνιση με τα άρθρα 15.2, 15.3 και 35 και η εκ νέου 
εναρμόνιση με το άρθρο 23.1 της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 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/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1093/2010».]

Ν.32(Ι)/2019    •  Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης  
                                   στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του ΕΚ και του Συμβουλίου 
της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική 

Ε.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες     
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/
ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 
2007/64/ΕΚ και να καθοριστεί η ΚΤΚ ως αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση 
της εφαρμογής των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στους 
παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.]

Ν.37(Ι)/2019     •   -   Ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019. 

ΚΔΠ 84/2019              -        Οι περί Στοιχημάτων (Επιβλητέα Τέλη) Κανονισμοί του 2019.
[1.  Επαναθέσπιση του νόμου που ρυθμίζει το στοίχημα με βάση τις 

εμπεριστατωμένες γνώμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 
εκφράστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 
του ΕΚ και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την καθιέρωση 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών 
και κανόνων.

2.   Θέσπιση κανόνων που να προβλέπουν για τα επιβεβλημένα τέλη που 
καταβάλλονται στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων για σκοπούς έκδοσης ή 
ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος.]

Ν.38(Ι)/2019     •   -   Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων  
    Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον νόμο αυτό 
δυνάμει του άρθρου 51.1 του συντάγματος και η Βουλή αποφάσισε να 
αποδεχθεί την αναπομπή.)

ΚΔΠ 104/2019            -  Οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και   
              Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων.]

Ν.57(Ι)/2019    •   Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου (Τροποποιητικός)  
                                   Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση με το άρθρο 3(2) της πράξης της ΕΕ με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 
2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη 
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/71».]

Ν.63(Ι)/2019    •  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
[Εναρμόνιση με την Οδηγία 2016/1164 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016 
για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση   
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επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Οδηγία ATAD I).]

Ν.70(Ι)/2019      •  -   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος  
    του 2019.

ΚΔΠ 174/2019            -   Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)  
    Κανονισμοί του 2019.

ΚΔΠ 175/2019           -  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για   
               Τηλεπικοινωνιακές, Ραδιοφωνικές και Τηλεοπτικές ή Ηλεκτρονικές  
                Υπηρεσίες που παρέχονται από Μη Εγκατεστημένα Υποκείμενα στο 
    Φόρο Πρόσωπα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

[1.  Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065 για την τροποποίηση διαφόρων 
  διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την αντιμετώπιση των  
 κουπονιών και εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για την 
 τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της 
  Οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που  
 απορρέουν από τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών  
 εξ αποστάσεως.
 2.  Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 για την τροποποίηση
 διαφόρων διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της Οδηγίας
  2009/132/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν  
 από τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως.]

Ν.89(Ι)/2019    •  Ο περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημόσιων  
                                   Συμβάσεων Νόμος του 2019.

[Θέσπιση νομοθεσίας για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ του ΕΚ 
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, ώστε οι αναθέτουσες 
αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια κατά 
την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας που προβλέπει για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.]

Ν.107(Ι)/2019   •  Ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς (Τροποποιητικός)  
                                          Νόμος του 2019.

[Εναρμόνιση με την πράξη της ΕΕ με τίτλο «Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί ποινικών κυρώσεων 
για την κατάχρηση αγοράς (Οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς)». Διεύρυνση της 
ευθύνης του νομικού προσώπου το οποίο κρίνεται ένοχο για τη διάπραξη αδικήματος 
που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, την 
κατάχρηση και την παράνομη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς 
και τη χειραγώγηση της αγοράς.]
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Αριθμός νόμου/          Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

ΚΔΠ 335/2018  •   Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, 
Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και 
Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών αφενός προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 
περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, 
Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμών του 2010 και αφετέρου 
για καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και 
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη 
θέσπιση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για 
την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό 
ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις 
μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των εταιρειών 
όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και 
αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.]

ΚΔΠ 336/2018      •       Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Προσωπικού όσον αφορά Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής και Στατικό  

                                   Ηλεκτρικό Εξοπλισμό Μεταγωγής) Κανονισμοί του 2018.
[Θέσπιση νέων κανονισμών αφενός προς αντικατάσταση των υφιστάμενων 
περί Εκπομπών Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση 
Προσωπικού Ασχολούμενου με την Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίου 
του Θερμοκηπίου από Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) 
Κανονισμών του 2010 και αφετέρου για καλύτερη εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 517/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για 
τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 842/2006 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2066 της 
Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 517/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου ελάχιστων απαιτήσεων και των 
όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων 
που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή 
παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα 
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αέρια του θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από 
στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής.]

Ν.125(Ι)/2019   •  Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου  
                                   (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου 
Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/996 της 
Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2015 για τη θέσπιση κοινών μεθόδων αξιολόγησης του 
θορύβου σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλίου.]

Ν.120(Ι)/2019   •  Ο περί της Πρόληψης και Διαχείρισης της Εισαγωγής και Εξάπλωσης  
                                   Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών Νόμος του 2019.

[Θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1143/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την 
πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών 
ξένων ειδών, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/968 
της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2018 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εκτιμήσεις 
κινδύνου σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.]

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

Ν.3(Ι)/2019    •  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας  
                                   και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματική εφαρμογή 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής της 2ας 

Οκτωβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του ΕΚ και 
του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση.]

Ν.48(Ι)/2019    •  Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της  
                                       Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

(Τροποποίηση του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο 
πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου, ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του ΕΚ και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.)

Ε.   Ψηφισθέντα εναρμονιστικά σχέδια νόμου και εγκριθέντες     
       εναρμονιστικοί κανονισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή
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ΣΥ.41/2018   Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέσεις  
Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για   

               τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), Λειτουργού Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων  
     Κύπρου, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού  
                                     (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου ΕΚΤΕΠΝ, 
Λειτουργού ΑΑΕΚ, Λογιστικού Λειτουργού και Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού στην ΑΑΕΚ, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και την πολιτική που 
ακολουθείται κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας αντίστοιχων θέσεων 
στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.)

ΣΥ.42/2018   Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέση Εκτελεστικού  
                                       Γραμματέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εκτελεστικού Γραμματέα (Κλίμακα 
Α13) στην ΑΑΕΚ, η οποία αποτελεί την ανώτερη θέση στη δομή της Αρχής.]

ΣΥ.43/2018            Οι περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας - Θέση Διευθυντή  
                                (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.)

ΣΥ.45/2018           Οι περί Τυπογραφείου - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή,  
                                   Ανώτερου Επιθεωρητή, Επιθεωρητή, Τυπογράφου 1ης Τάξεως (Σχέδια  
                                   Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Εκσυγχρονισμός των σχεδίων υπηρεσίας που ήταν πεπαλαιωμένα, διεύρυνση 
των απαιτούμενων προσόντων των θέσεων Διευθυντή, Πρώτου Επιθεωρητή, 
Ανώτερου Επιθεωρητή και Τυπογράφου 1ης Τάξεως.)

ΣΥ.46/2018                 Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέση  
                                   Γενικού Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή [Κλίμακα 
Α15(i)] στην Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.]

ΣΥ.47/2018   Οι περί Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  
      Χαρακτήρα - Θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας Δεδομένων    
                                   Προσωπικού Χαρακτήρα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γραφείου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού 
στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8, Α10 και Α11.)

ΣΥ.49/2018     Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση  
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              Λειτουργού Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (Σχέδια Υπηρεσίας)    
    Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού 
Εξωσωματικής Κυκλοφορίας μετά την αναβάθμιση της μισθοδοτικής κλίμακας 
της θέσης από την Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii) στην Κλίμακα 
Α8, Α10 και Α11 και την ταυτόχρονη μετονομασία της σε θέση Λειτουργού 
Εξωσωματικής Κυκλοφορίας.]

ΣΥ.51/2018   Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) 
    Κανονισμοί του 2018.

[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Λογιστηρίου Α΄, 
η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii).]

ΣΥ.55/2018              Οι περί του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
                                     Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - Θέση Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια  
                                   Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστικού Λειτουργού στο 
ΓΕΡΗΕΤ, η οποία καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες 
μισθοδοτικές κλίμακες Α8-Α10-Α11.)

ΣΥ.56/2018   Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού Α΄ 
στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στη 
μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii).]

ΣΥ.58/2018           Οι περί Τμήματος Οδικών Μεταφορών - Θέση Ανώτερου Ελεγκτή 
Μεταφορών, 2ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Ελεγκτή 2ης Τάξης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.)

ΣΥ.59/2018   Οι περί Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
- Θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ Οργανισμού Κυπριακής    

    Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Ελέγχου Α΄ 
ΟΚΓΒ στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
η οποία καθορίζεται ως θέση προαγωγής στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
κλίμακες Α8 και Α9(i).]

ΣΥ.57/2018             Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας - Θέση Γενικού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
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(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του ΣΑΛΑ.)

ΣΥ.50/2018               Οι περί Υπουργείου Άμυνας - Θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή και Ανώτερου 
 Τεχνικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Τεχνικού Επιθεωρητή 
στη μισθοδοτική κλίμακα Α10(i) και Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού στη 
μισθοδοτική κλίμακα Α10(i), οι οποίες καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής 
στο Υπουργείο Άμυνας.]

ΣΥ.52/2018                 Οι περί Φυλακών - Θέση Αρχιδεσμοφύλακα (Σχέδια Υπηρεσίας)   
                                      Κανονισμοί του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχιδεσμοφύλακα 
στις Φυλακές, η οποία είναι θέση προαγωγής στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
κλίμακες Α8 και Α9(i).]
 

ΣΥ.53/2018                 Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κτηνιατρικού Επιθεωρητή 1ης 

 Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018. 
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Κτηνιατρικού 
Επιθεωρητή 1ης Τάξης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι θέση 
προαγωγής στις συνδυασμένες κλίμακες Α8 και Α9(i).]

ΣΥ.54/2018                 Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου 
Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας και Δειγματολήπτη     
Α΄ Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2018.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Τεχνικού Χημείου 
ΟΚΓΒ στη μισθοδοτική κλίμακα Α9(i) και Δειγματολήπτη Α΄ ΟΚΓΒ στις 
συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες Α8 και Α9(i), οι οποίες καθορίζονται ως 
θέσεις προαγωγής στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.]

ΣΥ.1/2019                   Οι περί Τμήματος Δασών - Θέσεις Χειριστή Πτητικών Μέσων και   
     Μηχανικού Πτητικών Μέσων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Χειριστή 
Πτητικών Μέσων και Μηχανικού Πτητικών Μέσων με την προσθήκη πρόνοιας 
για τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας των υποψηφίων, το οποίο 
καθορίζεται στο τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους, στη μείωση των 
ωρών πτητικής εμπειρίας των υποψηφίων από χίλιες (1 000) σε οκτακόσιες 
(800) ώρες και στην αλλαγή του αρμόδιου οργανισμού για την ασφάλεια 
στην πολιτική αεροπορία με την αντικατάσταση των Συνδυασμένων Αρχών 
Πολιτικής Αεροπορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της 
Αεροπορίας.]
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ΣΥ.2/2019                   Οι περί Δικαστικής Υπηρεσίας - Θέση Στενογράφου Δικαστηρίου (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Στενογράφου 
Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, ώστε αφενός να απαλειφθεί από τα 
καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης αυτής η υποχρέωση του κατόχου της για 
στενογράφηση/αποστενογράφηση κειμένων στα αγγλικά και αφετέρου από 
τα απαιτούμενα προσόντα να απαλειφθεί η απαίτηση για επιτυχία σε σχετικές 
εξετάσεις στην αγγλική στενογραφία.)

ΣΥ.3/2019                   Οι περί Υφυπουργείου Ναυτιλίας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) 
Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας.)

ΣΥ.5/2019                   Οι περί Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης - Θέση Ανώτερου Γεωλογικού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου 
Γεωλογικού Λειτουργού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική 
Κλίμακα Α13(ii) στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.]

ΣΥ.6/2019                   Οι περί Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Διοίκηση) - 
Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Θέσεις 
Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και 
Διερευνητή Υπηρεσίας Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας 
Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και τη θέση Διερευνητή Υπηρεσίας 
Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων στην Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων.)

ΣΥ.7/2019                  Οι περί Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας - Θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Αερολιμένα, 
η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική Κλίμακα Α8-Α9(i) στο Τμήμα 
Πολιτικής Αεροπορίας.]

ΣΥ.8/2019               Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Γενικό 
Γραμματειακό Προσωπικό - Θέση Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού 
(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Γραμματειακού 
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Λειτουργού, η οποία είναι θέση προαγωγής στη μισθοδοτική κλίμακα Α11(ii) 
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.]

ΣΥ.9/2019                Οι περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου - Θέση Γενικού Διευθυντή (Σχέδια   
                                      Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή του 
ΧΑΚ.)

ΣΥ.10/2019   Οι περί Τμήματος Δημοσίων Έργων - Θέση Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια 
Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού στο 
Τμήμα Δημοσίων Έργων.)

ΣΥ.11/2019                Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές   
                                       Υπηρεσίες - Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού, 
η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες μισθοδοτικές 
κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού.]

ΣΥ.13/2019                       Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας - Θέσεις  
                                      Κτηματολογικού Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), Ανώτερου  
                                      Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας, Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού  
                                      και Κτηματολογικού Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Εκσυγχρονισμός του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Κτηματολογικού 
Λειτουργού Β΄ (Χωρομετρίας/Χαρτογραφίας), καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας 
για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χωρομετρίας και τροποποίηση 
των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Βοηθού Κτηματολογικού Λειτουργού 
και Κτηματολογικού Γραφέα.]

ΣΥ.15/2019                Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού   
    Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών (Σχέδια Υπηρεσίας)  
                                      Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γενικού 
Λογιστηρίου και Πρώτου Επιθεωρητή Λογαριασμών στο Γενικό Λογιστήριο.)

ΣΥ.17/2019                 Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση 
                                        Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή Κλινικής/
Τμήματος στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία 
είναι θέση προαγωγής, ώστε να καθορίζεται ως απαιτούμενο προσόν για 
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προαγωγή στη θέση αυτή η τετραετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού 
Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος αντί της εξαετούς υπηρεσίας που απαιτείται με 
βάση το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας.)

ΣΥ.18/2019                 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης - Θέση Γενικού    
                Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

[Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον 
ΚΟΑΓ, ώστε η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α15-Α16, συνδυασμένες 
κλίμακες, για την εν λόγω θέση να αντικατασταθεί με την κλίμακα Α15(i), 
προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση προς την απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών για διαφοροποίηση της κλίμακας της θέσης του Γενικού 
Διευθυντή του οργανισμού, όπως αυτή ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό 
του οργανισμού για το 2018.]

ΣΥ.19/2019                 Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Γεωργίας και 
Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του  

     2019.
(Τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού 
Γεωργίας και τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας, 
ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου.)

ΣΥ.20/2019                Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης   
                           (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Γεωργίας, 1ης Τάξης 
στο Τμήμα Γεωργίας, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 
2018, στον οποίο προβλέπεται παράλληλα η κατάργηση της θέσης Γεωργικού 
Επιθεωρητή, 1ης Τάξης.)

ΣΥ.23/2019                Οι περί Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας - Θέση Επιχειρησιακού 
Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιχειρησιακού 
Διευθυντή στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.)

ΣΥ. 24/2019                Οι περί Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών
    Εταιρειών) - Θέση Εφόρου Ασφαλίσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί  
     του 2019.

(Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Εφόρου Ασφαλίσεων στην 
Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών.)

ΣΥ.25/2019                 Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών   
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ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας

        Υπηρεσιών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος - Θέσεις Προϊστάμενου 
     Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και   
     Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού Λειτουργού 
στον Γενικό Νοσηλευτικό Κλάδο στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.)

ΣΥ.26/2019                 Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενης Λειτουργού 
Επισκεπτριών Υγείας, Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ και 
Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενης Λειτουργού 
Επισκεπτριών Υγείας, Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας Α΄ και Λειτουργού 
Επισκεπτριών Υγείας στον Κλάδο Επισκεπτριών Υγείας στη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.)

ΣΥ.27/2019                 Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, 
Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Προϊστάμενου 
Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και 
Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Προϊστάμενου Νοσηλευτικού 
Λειτουργού, Νοσηλευτικού Λειτουργού Α΄ και Νοσηλευτικού Λειτουργού 
στον Νοσηλευτικό Κλάδο Ψυχικής Υγείας στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών.)

ΣΥ.28/2019                 Οι περί Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - 
Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, 
Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Α΄ και Λειτουργού 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
[Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού 
Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας Α΄ και Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν 
με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2019 για σκοπούς δημιουργίας 
οργανικής επιστημονικής δομής στην ΥΔΕΠ.]

ΣΥ.29/2019                Οι περί Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων - Θέσεις   
     Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,  Λειτουργού  
     Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Α΄, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου    
     Κρατικών Ενισχύσεων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.

(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου 
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Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων Α΄ και Λειτουργού Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στο 
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.)

ΣΥ.30/2019                 Οι περί Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος - Θέσεις 
Επόπτη ΑΔΕΕΛΕΠ, Λειτουργού ΑΔΕΕΛΕΠ και Βοηθού Γραμματειακού 
Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019.
(Καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Επόπτη ΑΔΕΕΛΕΠ, Λειτουργού 
ΑΔΕΕΛΕΠ και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην Αρχή Δημόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος.)

 

ΣΤ.   Εγκριθέντα σχέδια υπηρεσίας
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Αριθμός νόμου   Συνοπτικός τίτλος νόμου

Ν.18(ΙΙΙ)/2018    •  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον 
     Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς Σύμβασης 
(ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να αντικατασταθεί το 
αναθεωρημένο Προσάρτημα I, που περιλαμβάνεται στο Μέρος Ι και στο Μέρος 
ΙΙ αυτού και το οποίο ισχύει για το έτος 2018.]   

Ν.19(ΙΙΙ)/2018     •  Ο περί της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο (Κυρωτικός) Νόμος 
     του 2018.

(Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας τον Ιανουάριο του 2013 και η 
προσχώρηση στην οποία εγκρίθηκε με την υπό αριθμόν 77.339 και ημερομηνίας 
30 Ιουλίου 2014 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.)

Ν.20(ΙΙΙ)/2018     •  Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή 
Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της 
Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους 
(Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 
για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για 
τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο 
Εδάφους, οι οποίες υιοθετήθηκαν στην τριακοστή συνάντηση του 
Εκτελεστικού Οργάνου της Σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη 
της Ελβετίας από τις 30 Απριλίου μέχρι τις 4 Μαΐου 2012, και εγκρίθηκαν 
με την υπό αριθμόν 83.033 και ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017 απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.)

Ν.1(ΙΙΙ)/2019   •          Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (Κυρωτικός) Νόμος      

                                      του 2019.
(Κύρωση από την ΚΔ της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.)

Ν.2(ΙΙΙ)/2019     •   Ο περί της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας  
     μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και  
                                      της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.

(Κύρωση της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της αφενός και της 
Δημοκρατίας του Καζακστάν αφετέρου.)

Ζ.   Κυρωθείσες διεθνείς και άλλες συμφωνίες και πρωτόκολλα
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 Ζ.   Κυρωθείσες διεθνείς και άλλες συμφωνίες και πρωτόκολλα

Ν.3(ΙΙΙ)/2019     •   Ο περί της Διακρατικής Συμφωνίας Αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο 
Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Διακρατικής Συμφωνίας Αναφορικά με Απευθείας Υποθαλάσσιο 
Αγωγό Φυσικού Αερίου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.)

Ν.4(ΙΙΙ)/2019    •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, 
των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής 
και Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή 
Πολιτιστικής Περιουσίας και την Προώθηση της Αποκατάστασής τους 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2019. 
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την Παρεμπόδιση της Κλοπής, 
των Λαθραίων Ανασκαφών και της Παράνομης Εισαγωγής, Εξαγωγής και 
Μεταβίβασης Κυριότητας ή Ιδιοκτησίας Πολιτιστικών Αγαθών ή Πολιτιστικής 
Περιουσίας και την Προώθηση της Αποκατάστασής τους.)

Ν.5(ΙΙΙ)/2019    •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Αμοιβαία Προστασία 
Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.)

Ν.6(ΙΙΙ)/2019     •   Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που 
Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2018.
(Κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες 
που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος.)

Ν.7(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον   
    Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

[Τροποποίηση του υφιστάμενου κυρωτικού νόμου περί της Διεθνούς 
Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ώστε να 
αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 
2018 που περιλαμβάνεται σε αυτόν με τον νέο, αναθεωρημένο κατάλογο 
απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2019.]  
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Ζ.   Κυρωθείσες διεθνείς και άλλες συμφωνίες και πρωτόκολλα

Ν.8(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συνολικής και Ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης   
     μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  
     Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της  
                                      Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.

(Κύρωση νόμου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Αρμενίας, καθώς και 
την εμβάθυνση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και τον 
σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.)  

Ν.9(ΙΙΙ)/2019     •   Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Ανταλλαγή και 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.)

Ν.10(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για Συνεργασία στον Τομέα 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.)

Ν.11(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης - Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Διεθνούς Ιδρύματος Ευρωπαϊκής 
Ένωσης-Κρατών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής.)

Ν.12(ΙΙΙ)/2019     •  Ο περί της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας για την Έκδοση Φυγοδίκων μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.)

Ν.23(ΙΙΙ)/2019    •  Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και Αμοιβαία 
Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 2019.
(Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας για την Ανταλλαγή και 
Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών.)
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Η.               Ψηφισθείς κρατικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμοί των 
νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και ψηφισθέντες 
συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί κατά κοινοβουλευτική επιτροπή

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

Ν.15(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της 
Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του 2019 Νόμος του 2019. 
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση 
της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας 
για το έτος 2019, που προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €64.969.687 και 
συνολικά έσοδα ύψους €49.285.957.) 

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

Ν.17(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
δαπάνες ύψους €2.602.049 και έσοδα του ίδιου ύψους.)

Ν.19(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2019  
                                      Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου για το 
έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €1.950.950 και δαπάνες ύψους 
€1.730.781.)

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

Ν.47(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €500.000 και χρήση τους για την κάλυψη 
υπερωριακής αποζημίωσης και καταβολής επιδομάτων.)

Ν.48(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών 
 Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΧΑΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
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ύψους €640.300 για την κάλυψη αυξημένων δαπανών κάτω από ορισμένα 
άρθρα για το έτος 2018.)

Ν.49(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018. 
(Έγκριση διάθεσης στην ΑΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.858 
και η χρήση τους για τη μετονομασία και πλήρωση διάφορων θέσεων οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής.)

Ν.51(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €295.014.246 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 2018 είναι ανεπαρκής.)

Ν.52(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2017 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2018.
(Τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2017, ώστε να 
προβλέπει για αυξημένα έσοδα του οργανισμού, καθώς και για τη μεταφορά 
κονδυλίων μεταξύ διάφορων άρθρων του εν λόγω προϋπολογισμού.)

Ν.54(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €21.483 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

Ν.55(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 
Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης 
Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης συμπληρωματικών συμβολικών 
πιστώσεων ύψους €10 για σκοπούς αγοράς υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 
για την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται στον φορέα, καθώς και για την 
αγορά επίπλων για σκοπούς επίπλωσης των νέων γραφείων του φορέα.)

Ν.56(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑ συμβολικών συμπληρωματικών 
πιστώσεων ύψους €10 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς 
για τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)
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Ν.57(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
     Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΛΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €854.800 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

Ν.58(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου 
του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΕΣΚ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €149.691 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών για σκοπούς για 
τους οποίους η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2018 κρίνεται ανεπαρκής.)

Ν.59(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμος του 2018.
(Έγκριση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019.)

Ν.132(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
του 2018 Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
(Έγκριση διάθεσης στην ΑΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €102.858 
και η χρήση τους για τη μετονομασία και πλήρωση διαφόρων θέσεων οι οποίες 
κρίνονται απαραίτητες για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής.)

Ν.3(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 
2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €29.166.667, που αφορούν 
στην καταβολή δόσεων έναντι δανείου, και έσοδα ύψους €38.000.000. Τα 
έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προκύπτουν από τη 
μεταφορά στο εν λόγω ταμείο των 35/60 των εσόδων από την επιβολή του 
ειδικού φόρου στα πιστωτικά ιδρύματα.)

Ν.4(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2019 Νόμος 
     του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2019, ο 
οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €490.460 και συνολικά έσοδα 
ύψους €1.570.269.)

Ν.5(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 
2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ του 2019, ο οποίος προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €8.450.000 και συνολικά έσοδα ύψους €8.456.010, 
τα οποία θα προέλθουν κυρίως από κρατική χορηγία.)
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Ν.6(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2019 
                            Νόμος του 2019. 

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
δαπάνες ύψους €5.905.537 και έσοδα ύψους €5.909.190.)

Ν.7(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου 
του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €6.316.731 και έσοδα του ίδιου 
ύψους.)

Ν.8(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2019 
                            Νόμος του 2018.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του συμβουλίου για το έτος 2019, ο οποίος 
προβλέπει δαπάνες ύψους €289.000 και έσοδα ύψους €289.010, τα οποία 
προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.)

Ν.9(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής για το έτος 2019, ο οποίος 
είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικές δαπάνες και έσοδα ύψους 
€1.000.000.)

Ν.11(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής 
Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
δαπάνες ύψους €97.900 και έσοδα ύψους €11.010.)

Ν.12(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2019 
     Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το έτος 
2019, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €22.987.479 και έσοδα ύψους 
€23.120.000.)

Ν.13(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
δαπάνες ύψους €2.968.436 και έσοδα ύψους €3.139.642.)

Ν.14(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΝΑΔ για το έτος 2019, ο οποίος 
προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €35.937.500 και συνολικά έσοδα ύψους 
€34.110.000.)

Ν.16(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΠ για το έτος 2019, που προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €11.777.620 και συνολικά έσοδα ύψους €11.401.200.)

Ν.20(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΣΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €21.812.800 και δαπάνες ύψους €29.186.423.)

Ν.21(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου  
     του 2019 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΣΜΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €7.781.000 και δαπάνες ύψους €7.404.000.)

Ν.22(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του 2019 Νόμος 
     του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΚΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €10.517.042 και δαπάνες ύψους €10.755.148.)

Ν.23(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2019 Νόμος 
                του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 
2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €904.022.000 και δαπάνες ύψους 
€1.312.624.000.)

Ν.24(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2019  
                           Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΘΟΚ για το 2019, που προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €6.953.880 και έσοδα του ίδιου ύψους.)

Ν.25(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €40.698.770 και δαπάνες ύψους €40.698.770.)

Ν.26(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2019 
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Νόμος του 2019.
(Μείωση του ποσού της κρατικής χορηγίας κατά €400.000 σε σχέση με την 
προηγούμενη πρόταση προϋπολογισμού. Ειδικότερα, η κρατική χορηγία 
μειώθηκε στα €32.860.000 σε σχέση με €33.260.000.)

Ν.27(ΙΙ)/2019      •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2019 Νόμος 
                του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΛΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €32.218.000 και δαπάνες ύψους €32.213.253.)

Ν.28(ΙΙ)/2019    •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του   
     2019 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΧΣ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €17.773.255 και δαπάνες ύψους €15.987.867.)

Ν.29(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2019 Νόμος 
του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €340.460.000 και δαπάνες ύψους €388.221.600.)

Ν.30(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 
2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑΓ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €4.633.000 και δαπάνες ύψους €10.650.924.)

Ν.33(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΓΕΡΗΕΤ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €2.904.947 και δαπάνες ύψους €4.326.952.)

Ν.34(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας Πανίδας 
του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας και Διαχείρισης Άγριας 
Πανίδας για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €6.227.310 και 
δαπάνες ύψους €6.227.310.)

Ν.35(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου  
                                       Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2019 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου 
Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για το έτος 2019, ο οποίος 
προβλέπει έσοδα ύψους €870.059 και δαπάνες ύψους €895.152.)
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Ν.36(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 
Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 
€776.236 και δαπάνες ύψους €1.135.269.)

Ν.37(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης   
     Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2019 Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €139.287.327 και δαπάνες ύψους €157.731.203.)

Ν.38(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας του 2019 Νόμος  
     του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το έτος 
2019, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €3.279.984 και δαπάνες ύψους 
€3.279.984.)

Ν.44(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1)  του 2019. 
(Έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
συμπληρωματικών πιστώσεων για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση 
διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια 
ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό για το έτος 2019 είναι 
ανεπαρκής.)

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

Ν.50(ΙΙ)/2018     •  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας  
                Νόμος (Αρ. 1) του 2018.

(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του οργανισμού για το έτος 2018 
συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €400.000 για την κάλυψη δαπανών του 
που αφορούν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία.)

Ν.39(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €10.593.381 και δαπάνες ύψους €11.093.381.)

Ν.40(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2019, που προβλέπει έσοδα 
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ύψους €63.520.598 και ισόποσες δαπάνες.)

Ν.41(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €133.594.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.42(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019  
                Νόμος του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΑΠΚΥ, ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους 
€12.405.000 και δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-
Παθόντων
Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

Ν.53(ΙΙ)/2018     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης 
Προσφύγων Νόμος (Αρ. 1) του 2018.
[Επιστροφή οφειλόμενου ποσού ύψους €3.563 σε λειτουργό της ΠΕΠ, ο 
οποίος είχε συμπληρώσει τετρακόσιους (400) μήνες εισφορών στο Ταμείο 
Χηρών και Ορφανών την 31η Ιανουαρίου 2013, αλλά του οποίου η ΠΕΠ 
συνέχιζε να αποκόπτει την εισφορά στο ταμείο (2%) για την περίοδο από την 
1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.]

Ν.1(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 
του 2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΦΙΚΒ για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €108.600.050 και έσοδα του 
ίδιου ύψους.)

Ν.2(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2019 Νόμος 
                 του 2019.

(Έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
για το έτος 2019, ο οποίος είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους 
€16.077.510 και έσοδα ύψους €15.751.141.)  

Ν.18(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2019 
Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προνοεί δαπάνες ύψους €339.011 και έσοδα ίδιου ύψους.)
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Αριθμός νόμου/             Συνοπτικός τίτλος νόμου/κανονισμών
κανονισμών 

Ν.10(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας του 
2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΚΥΠΥ για το έτος 2019, ο οποίος είναι 
ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €68.729.480 και 
δαπάνες του ίδιου ύψους.)

Ν.31(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2019 Νόμος 
του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού του ΟΑΥ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €437.761.593 και δαπάνες ύψους €394.791.600.)

Ν.32(ΙΙ)/2019     •  Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου του 
2019 Νόμος του 2019.
(Έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ για το έτος 2019, ο οποίος προβλέπει 
έσοδα ύψους €2.000.000 και δαπάνες ύψους €2.230.000.)

Ν.43(ΙΙ)/2019     •   Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας Νόμος (Αρ. 1) του 2019.
(Έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΟΚΥΠΥ συμπληρωματικών πιστώσεων 
ύψους €425.206 για την κάλυψη δαπανών όσον αφορά την πρόσληψη 
επιπρόσθετου προσωπικού για θέσεις γραφέων και για θέσεις λειτουργών 
λογιστηρίου.)
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 
51.1 του Συντάγματος της ΚΔ, ανέπεμψε στη Βουλή για επανεξέταση δέκα (10) ψηφισθέντες νόμους, 
σε σύγκριση με δεκατρείς (13) κατά τη Δεύτερη Σύνοδο. Σε εννέα (9) περιπτώσεις οι αναπομπές 
έγιναν αποδεκτές ή εν μέρει αποδεκτές, ενώ σε μία (1) απορρίφθηκε.

• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.110-2018)
[Παραχώρηση συγκεκριμένων φορολογικών πιστώσεων επί των επιλέξιμων δαπανών 
που αντιστοιχούν σε ποσοστό ύψους μέχρι πενήντα τοις εκατόν (50%) του εισοδήματος 
προσώπου που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ταινιών, σειρών και άλλων 
συναφών προγραμμάτων οπτικοακουστικής και εκπτώσεων για δαπάνες που διενεργούνται 
από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κινηματογραφική υποδομή και σε τεχνολογικό 
εξοπλισμό στον τομέα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.]
(Ψηφίστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2018 και αναπέμφθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2018.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 30 Νοεμβρίου 
2018.) 

• Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) 
 Νόμος του 2019.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.206-2018)
[Τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, 
ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, καθώς και να μεταφερθούν στην εθνική 
έννομη τάξη οι πρόνοιες της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 για την τροποποίηση της 
πράξης περί εκλογής των μελών του ΕΚ με άμεση και καθολική ψηφοφορία.]
(Ψηφίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής την 1η Μαρτίου 2019.)

• Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.066-2018)
[Τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.] 
(Ψηφίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 7 Μαρτίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 15 Μαρτίου 
2019.)

• Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) 
 Νόμος του 2019.

(Αρ. Φακ. 23.01.059.175-2018)
(Τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις που 

Θ.   Αναπεμφθέντες νόμοι       
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ρυθμίζουν τη διαδικασία διαίρεσης και διαχωρισμού συνιδιόκτητων ακινήτων, με απώτερο 
στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή της 
εν λόγω διαδικασίας έπειτα από την εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων στην εν λόγω βασική 
νομοθεσία το 2015.)
(Ψηφίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 8 Μαρτίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου 
στις 15 Μαρτίου 2019.)

• Ο περί της Ενδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.059.089-2018)
(Αυτονόμηση της Βουλής)
(Ψηφίστηκε στις 5 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 11 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 12 
Ιουλίου 2019.)

• Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.126-2019) 
(Δέσμη δικαιωμάτων για τους εργαζομένους που προέρχονται από τρίτες χώρες και 
διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, έτσι 
ώστε αυτοί να απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας.)
(Ψηφίστηκε στις 5 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 18 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου 
στις 29 Ιουλίου 2019.)

• Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.01.060.117-2019) 
(Καταβολή χωρίς διακρίσεις σύνταξης χηρείας επί ίσοις όροις σε δικαιούχους άντρες και 
γυναίκες, εξορθολογίζοντας με τον τρόπο αυτό μία σαφώς αντισυνταγματική διάταξη που 
ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια.)
(Ψηφίστηκε στις 5 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 19 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου 
στις 29 Ιουλίου 2019.)

• Ο περί της Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων  
          (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2019.

(Αρ. Φακ. 23.02.060.090-2019)
(Προσωρινή αναστολή των διαδικασιών έναρξης και/ή συνέχισης διαδικασιών εκποίησης 
ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία προς ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης προς 
οφειλέτη ο οποίος δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη προς ένταξη στο σχέδιο «Εστία».
Αναθεώρηση της διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.)
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 19 Ιουλίου 2019.)



133

Θ.   Αναπεμφθέντες νόμοι       

(Απόρριψη της αναπομπής στις 29 Ιουλίου 2019.)

• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.075-2019)
(Αναθεώρηση της διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.)
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 19 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή της αναπομπής στις 2 Αυγούστου 2019.)

• Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις που Συνάπτονται από 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.056-2019)
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη σύναψη 
επιχειρηματικών συμβάσεων από τη χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές, κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο που προστατεύονται οι καταναλωτές στις καταναλωτικές συμβάσεις δυνάμει του 
περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.)
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019 και αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 2 
Αυγούστου 2019.)
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• Ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε 
 με τα άρθρα 3(2) και 4 του περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων   
 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας   
 Νόμου, (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018.

(Αρ. Φακ. 23.02.059.013-2018)
(Κατάργηση των ενδιάμεσων εξετάσεων στο τέλος του πρώτου τετραμήνου στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση να μη διενεργούνται εξετάσεις 
στο τέλος του πρώτου τετραμήνου αλλά μόνο στο τέλος του δεύτερου τετραμήνου.)  
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουλίου 2018, αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2018.)
(Απόρριψη της αναπομπής στις 27 Ιουλίου 2018.)
(Αρ. Αναφοράς 5/2018) 
[Η Αναφορά απεσύρθη και ο νόμος δημοσιεύθηκε με αριθμό 130(Ι) του 2018
στις 2 Νοεμβρίου 2018.]

• Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.02.059.052-2018) 
(Πρόταση νόμου)
(Τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να καλυφθεί το εντοπισθέν από το Εκλογοδικείο 
νομοθετικό κενό υπό το φως των αποφάσεών του στις Εκλογικές Αιτήσεις Αρ. 2/2016 
και Αρ. 1/2017, σε περίπτωση που εκλεγείς βουλευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν προβεί 
σε ανάληψη καθηκόντων με βάση το άρθρο 69 του συντάγματος. Ειδικότερα, ρυθμίζεται 
η διαδικασία πλήρωσης βουλευτικής έδρας, όταν βουλευτής προ της αναλήψεως των 
καθηκόντων του αποβιώσει ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν αναλάβει τα καθήκοντά 
του δίδοντας τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. 
Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι πρόνοιες της πρότασης νόμου θα εφαρμοστούν και 
αναφορικά με βουλευτική έδρα η οποία υπήρξε ή είναι κενή κατά ή μετά την ημερομηνία 
διενέργειας της εκλογής της 22ας Μαΐου 2016.)
(Ψηφίστηκε στις 13 Ιουνίου 2018.)
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 25 Απριλίου 2017.)
(Αρ. Αναφοράς 4/2018)
(Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 19 Μαρτίου 2019 - Ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός.)

• Ο περί Αναστολής των Διαδικασιών Εκποίησης Ενυπόθηκων Ακινήτων (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.090-2019).
(Πρόταση νόμου)
(Θέσπιση νομοθεσίας με την οποία αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες έναρξης 
ή συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία προς 
ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης οφειλέτη ο οποίος αποτελεί δυνητικά επιλέξιμο 
δανειολήπτη προς ένταξη στο σχέδιο «Εστία».)
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019, αναπέμφθηκε στις 22 Ιουλίου 2019.)
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 Ι.   Αναφερθέντες νόμοι     

(Απόρριψη της αναπομπής στις 29 Ιουλίου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 1/2019)

• Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) 
 (Αρ. 2) Νόμος του 2019.

(Αρ. Φακ. 23.02.060.097-2019)
(Πρόταση νόμου)
(Διασφάλιση του δικαιώματος του ενυπόθηκου οφειλέτη σε δικαστική προστασία στο 
πλαίσιο υπό εξέλιξη διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου από πιστωτικό ίδρυμα.)
(Ψηφίστηκε στις 2 Αυγούστου 2019.)
(Απευθείας Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο στις 9 Αυγούστου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 2/2019)

• Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις που Συνάπτονται από 
Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Νόμος του 2019.
(Αρ. Φακ. 23.02.060.056-2019) 
(Πρόταση νόμου)
(Θέσπιση νέας νομοθεσίας για προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά τη σύναψη 
επιχειρηματικών συμβάσεων από τη χρήση καταχρηστικών ρητρών σε αυτές κατά αντίστοιχο 
τρόπο που προστατεύονται οι καταναλωτές στις καταναλωτικές συμβάσεις δυνάμει του 
περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.)
(Ψηφίστηκε στις 12 Ιουλίου 2019, αναπέμφθηκε στις 26 Ιουλίου 2019.)
(Αποδοχή εν μέρει της αναπομπής και ψήφιση αναδιαμορφωμένου κειμένου νόμου στις 2 
Αυγούστου 2019.)
(Αρ. Αναφοράς 3/2019)



136

OECD:  

PNR:  

ΑΑΕΚ:  

ΑΑΠ:  

ΑΔΕΕΛΕΠ:  

ΑΗΚ:  

ΑΛΚ:  

ΑΝΑΔ:  

ΑΠΚΥ:  

ΑΤΗΚ:  

ΓΕΡΗΕΤ:  

ΓΕΣΥ:  

ΔΕΠΝΦΠ:  

ΔΣΜΚ:  

ΕΕ:  

ΕΚ:  

ΕΚΚ:  

ΕΚΤΕΠΝ:  

ΕΣΚ:  

ΘΟΚ:  

ΙΚΥΚ:  

ΚΓΦΠ: 

ΚΔ:  

ΚΟΑ:  

ΚΟΑΓ:  

ΚΟΑΠ:  

ΚΟΔΑΠ:  

ΚΤΚ: 

ΚYE: 

ΚΥΠΕ:  

Αρκτικόλεξα   

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

καταστάσεις ονομάτων επιβατών

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αρχή Λιμένων Κύπρου

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αρχή Τηλεπικοινωνίων Κύπρου

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

Γενικό Σύστημα Υγείας

Διεθνής Ένωση για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά 

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου 

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Κυπριακή Δημοκρατία 

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Κυβερνητικό Υδατικό Έργο

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
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ΚΦΙΚΒ:  

ΚΨΜ:  

ΟΑΥ:  

ΟΓΑ:  

ΟΚΓΒ:  

ΟΚΥΠΥ:  

ΟΝΕΚ:  

ΟΧΣ:  

ΠΕΠ:  

ΡΑΕΚ:  

ΡΙΚ:  

ΣΑΛΑ:  

ΣΥΠ:  

ΤΕΠΑΚ:  

ΥΔΕΠ:  

ΦΠΑ:  

ΧΑΚ:  

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

κέντρα ψυχαγωγίας μονάδων

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως 

Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 

Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 

συμβασιούχοι υπαξιωματικοί

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 

φόρος προστιθέμενης αξίας

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Αρκτικόλεξα   
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