
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
1.  Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος, της 

Αλληλεγγύης και του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.033-2011). 

Κατάθεση: 21.4.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων 

(Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 

Νόμου, ώστε η καταβολή σύνταξης σε 

βουλευτή να αρχίζει από τη συμπλήρωση 

του εξηκοστού τρίτου (63) έτους της ηλικίας 

αντί από τη συμπλήρωση του εξηκοστού 

(60) έτους που ισχύει σήμερα. 

2.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του  
2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.050-2011). 

 

Κατάθεση: 15.9.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να 

εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 5% 

στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο 

τη συγκράτηση της αύξησης της τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία προέκυψε 

μετά την καταστροφή του 

ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού 

λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση 

«Ευάγγελος Φλωράκης». 

 

3.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.070-2011). 

 

 

 

Κατάθεση: 24.11.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε να επιβάλλεται 

διαφοροποιημένο ποσοστό φορολόγησης 

του εισοδήματος με στόχο την αύξηση των 

εσόδων του δημοσίου μέσω της 

φορολόγησης των «εχόντων και 

κατεχόντων». 

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

Κατάθεση: 1.12.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, 
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Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Κουλία, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.075-2011). 

 

ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2012 να 

καθοριστεί ως ηλικία υποχρεωτικής 

αφυπηρέτησης δημόσιου υπαλλήλου η 

ηλικία των  εξήντα τεσσάρων (64) ετών.  

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

Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Κουλία, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.076-2011). 

 

 

Κατάθεση: 1.12.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η 

δυνατότητα παροχής σύνταξης γήρατος στην 

ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών σε 

δημόσιο υπάλληλο που θα  αφυπηρετεί 

υποχρεωτικά στο εξηκοστό τέταρτο (64) έτος 

της ηλικίας του σύμφωνα με τον περί 

Συντάξεων Νόμο, με στόχο αυτός να μη 

λαμβάνει σύνταξη ενόσω λαμβάνει το μισθό 

του δημοσίου υπαλλήλου. 

 

6.  Ο περί της Υποχρέωσης Διατήρησης 
Ισοσκελισμένων Κρατικών Εσόδων και 
Δημοσιονομικών Δαπανών και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.026-2012). 

 

 

Κατάθεση: 8.3.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η 

εκτελεστική εξουσία στη βάση ανειλημμένων 

υποχρεώσεών της προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση υποχρεούται να καταθέτει στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων ισοσκελισμένους 

προϋπολογισμούς και να μην προβαίνει 

στην κατάθεση οποιουδήποτε νομοσχεδίου ή 

κανονισμών που να αλλοιώνουν το 

προβλεπόμενο ανώτατο όριο 

δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2012 ή 

να διαταράσσουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο 

για τα έτη που ακολουθούν αυτό. 
 

7.  Ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άντρου Κυπριανού, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

Κατάθεση: 10.5.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμου, ώστε για  μηχανοκίνητα οχήματα 

κυβισμού πέραν των 3000 κυβικών 
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κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.051-2012). 

 

 

εκατοστών, να επιβάλλεται επιπρόσθετος 

φόρος κατανάλωσης επί κλιμακωτής βάσης 

ανάλογης με τα κυβικά εκατοστά του 

οχήματος.  Η προτεινόμενη νέα φορολογία 

μηχανοκίνητων οχημάτων τα οποία κατά 

τεκμήριο εντάσσονται στα οχήματα 

πολυτελείας, αναμένεται να ενισχύσει 

σημαντικά τα κρατικά έσοδα με απώτερο 

στόχο τη λήψη αποφάσεων για εφαρμογή 

μέτρων κοινωνικής συνοχής για τις 

κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

 

8.  Ο περί της Επιβολής Ειδικού Τέλους 
Οικοδομής Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άντρου Κυπριανού, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.052-2012). 

 

 

Κατάθεση: 10.5.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία για την 

ανέγερση οικιστικών μονάδων οι οποίες 

υπερβαίνουν τα 300 τ.μ., θα επιβάλλεται 

ειδικό τέλος οικοδομής με βάση ειδικά 

προβλεπόμενη διαδικασία υπολογισμού 

ανάλογης με το εμβαδόν της οικοδομής. 

Το εν λόγω τέλος θα καταβάλλεται και θα 

εισπράττεται από την αρμοδία αρχή, 

σύμφωνα τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμου, στα πλαίσια 

της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης για 

έκδοση άδειας οικοδομής και η είσπραξή του 

θα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

έκδοση άδειας οικοδομής εκ μέρους της 

αρμοδίας αρχής. 

 

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

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Γιώργου Προκοπίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

Κατάθεση: 7.6.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να 

διαγραφεί  η διάταξη που προβλέπει την 

απόδοση του ΦΠΑ από το λήπτη αντί από 

τον παροχέα υπηρεσίας για υπηρεσίες ή 
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(Αρ. Φακ. 23.02.053.060-2012). 

 

 

υπηρεσίες μαζί με αγαθά που παρέχονται 

στα πλαίσια κατασκευής, μετατροπής, 

κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης 

οικοδομής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής 

μηχανικής.  

 

10.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.083-2012). 

 

Κατάθεση: 20.9.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, 

ώστε να θεσμοθετηθεί νέο σύστημα 

απομείωσης του φόρου εγγραφής για 

εισαγόμενα στη Δημοκρατία μεταχειρισμένα 

οχήματα. 

11.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.053.084-2012). 

 

Κατάθεση: 27.9.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να 

επεκταθεί η υποχρέωση υποβολής 

φορολογικής δήλωσης σε όλα τα πρόσωπα 

που έχουν εισόδημα στη Δημοκρατία 

ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματός 

τους, με σκοπό την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.   

 
12.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.053.094-2012). 

 
 
 

Κατάθεση: 11.10.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι  η 

τροποποίηση του περί Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου Νόμου, ώστε να αυξηθεί ο 

ελάχιστος αριθμός συνεδριάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής 

Τράπεζας για σκοπούς καλύτερης εποπτείας 

του τραπεζικού συστήματος και άσκησης 

αποτελεσματικότερου ελέγχου.  

13.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 

Κατάθεση: 18.10.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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του 2012. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.096-2012). 

 

τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε να 

καταστεί υποχρεωτική η υποβολή από κάθε 

φορολογούμενο πρόσωπο κεφαλαιουχικής 

κατάστασης κάθε επτά (7) έτη.  Οι 

προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να 

συμβάλουν θετικά στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής. 

14.  Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 
και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2012.  
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Κυριάκου Χατζηγιάννη, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.110-2012). 

 

Παραπέμφθηκε και στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Νομικών. 
 
 

Κατάθεση: 15.11.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του  περί Ελευθεροποίησης 

του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 

Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα 

επιβολής τόκου επί δανείων ή άλλων 

πιστωτικών διευκολύνσεων, κατά τρόπο που 

να μην επιτρέπεται ο ανατοκισμός, η επιβολή 

τόκων υπερημερίας για καθυστερημένη δόση 

και η ανάκτηση δι’ αγωγής ως 

καθυστερημένου τόκου επί χρέους ή 

υποχρεώσεως, ποσού που να υπερβαίνει το 

αρχικό χρέος εν σχέσει προς το οποίο αυτός 

κατέστη πληρωτέος.  

 

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

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.116-2012). 

 

 

Κατάθεση: 12.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης 

Νόμου, ώστε:  

1. Το ειδικό βάρος της φορολογίας στα 

πούρα και πουράκια να διαμορφωθεί κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται στους νέους 

συντελεστές ως προς τα υπόλοιπα καπνικά 

προϊόντα. 

2. Να αυξηθεί ο συντελεστής του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης με τον οποίο 

επιβαρύνονται τα πούρα ή πουράκια από 
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€90 ανά χιλιόγραμμο στα €180 ανά 

χιλιόγραμμο. 

 
16.  O περί Φόρων Κατανάλωσης  

(Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία 

-Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.118-2012). 

 

 

Κατάθεση: 12.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

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

Υπουργού Οικονομικών να εκδίδει 

διατάγματα για την αναθεώρηση του ύψους 

του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα 

πούρα και πουράκια, καθώς και για τα 

αλκοολούχα ποτά με βάση τη διαμόρφωση 

του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.  Περαιτέρω 

σκοπείται η αύξηση του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης για τα πούρα και πουράκια 

από €90 ανά χιλιόγραμμο, σε €200 ανά 

χιλιόγραμμο. 

 
17.  Ο περί Προστασίας των Καταθέσεων σε 

Πιστωτικά Ιδρύματα Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.014-2013). 

 

Κατάθεση: 19.3.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την προστασία των 

καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, μετά τις 

αποφάσεις του Eurogroup για απομείωση 

καταθέσεων. 

  

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.031-2013). 

 

 

Κατάθεση: 25.4.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιβολής Ειδικού 

Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, ώστε 

να θεσπισθούν διατάξεις που να αποτελούν 

αντικίνητρα για τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς που προσφέρουν ψηλά 

καταθετικά επιτόκια σε καταθέσεις σε ευρώ. 

Ειδικότερα, προτείνεται όπως το ειδικό τέλος 

επί των καταθέσεων αυξάνεται κατά 0,6% 

και ανέρχεται συνολικά στο 0,75% για 

καταθέσεις που φέρουν επιτόκιο που 

υπερβαίνει το επιτόκιο της διευκόλυνσης 
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οριακής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας κατά μία και μισή 

ποσοστιαία μονάδα.   

 

19.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμος 
του 2012 (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος 
του 2013.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.035-2013). 

 

 

Κατάθεση: 30.4.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 

2013 Νόμου του 2012, ώστε να μειωθούν οι 

δαπάνες που προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό του 2013, με σκοπό την 

εξοικονόμηση ποσού συνολικού ύψους 

€17,35 εκατομ. το οποίο να χρησιμοποιηθεί 

για την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους 

που προκύπτει από τον επιβλητέο  φόρο 

ακίνητης ιδιοκτησίας, ώστε να καταστεί 

δικαιότερος.  

 

20.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.076-2013). 
 
 

Κατάθεση: 11.7.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, 

ώστε να  διασφαλισθούν και να 

κατοχυρωθούν πλήρως τα Ταμεία 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, 

τα Ταμεία Προνοίας και Ταμεία Συντάξεων. 

21.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.085-2013). 

Κατάθεση: 12.9.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να  

διασφαλιστεί ότι το κράτος δεν θα μπορεί ως 

μέτοχος των αδειοδοτημένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων να προχωρήσει στην αποξένωση 

μέρους ή ολόκληρου του μετοχικού 

κεφαλαίου που του ανήκει χωρίς την 

προηγούμενη συγκατάθεση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 
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22.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2013. 

(Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Τορναρίτη εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα 

Παπαδόπουλου και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος, Μαρίνου 

Σιζόπουλου βουλευτή του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.088-2013). 

 

Κατάθεση: 19.9.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε όχι 

μόνο οι αποφάσεις που αφορούν θέματα 

χορήγησης άδειας και άσκησης εργασιών 

πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με τον περί 

Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, η 

λήψη των οποίων ανατίθεται στην Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου, να λαμβάνονται με τη 

σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. 
 

23.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.093-2013). 

 

Κατάθεση: 26.9.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, 

ώστε για οχήματα ενοικίασης να καθοριστεί 

μειωμένο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας.   

24.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ.) 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.103-2013). 

 

 

Κατάθεση: 24.10.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε οι ζημιές που 

προέρχονται εκάστοτε από τη λήψη μέτρων 

εξυγίανσης τα οποία επηρεάζουν 

ανασφάλιστες καταθέσεις, να εκπίπτουν από 

το φορολογητέο εισόδημα για σκοπούς 

καταβολής φόρου εισοδήματος. 

 

25.  Ο περί Προσωρινής Θεσμοθέτησης 
Μισθολογικής Οροφής Μισθωτών  και 
Συνταξιούχων του Δημοσίου και 

Κατάθεση: 31.10.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση μισθολογικής οροφής για 
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Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμος του 
2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.109-2013). 

 

οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται  στο 

δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε 

αυτές να μην ξεπερνούν σε σύνολο το μισθό 

τον οποίο λαμβάνει ένας υπουργός. 

 

26.  Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών 
Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση 
Έκτακτης Ανάγκης (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.123-2013). 

Κατάθεση: 21.11.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Επιβολής 

Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε 

Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμου, ώστε 

να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας τα ονόματα των μελών που 

απαρτίζουν την επιτροπή η οποία βάσει της 

ίδιας νομοθεσίας είναι υπεύθυνη για την 

εφαρμογή και παρακολούθηση των 

περιοριστικών μέτρων, όπως και 

οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύστασή της. 

 

27.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2013.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων 

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.130-2013). 

 
 
 

Κατάθεση: 5.12.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η  

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της 

χρηστής διοίκησης καθώς και ότι τα 

καταλληλότερα και με τη μεγαλύτερη πείρα 

άτομα θα καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις 

στη δημόσια υπηρεσία. 

 
28.  Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2014. 
 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κατάθεση: 13.3.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου, ώστε να 

διαγραφεί η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με 

την οποία το Γραφείο του Επιτρόπου  

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 
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Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.028-2014). 

 

Ταχυδρομείων δύναται να λειτουργεί χωρίς 

το συνταγματικό χρονικό περιορισμό των 

δύο (2) μηνών σε σχέση με τη χρήση 

δωδεκατημορίων. 

 

29.  Ο περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 
 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.029-2014). 

 

Κατάθεση: 13.3.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, ώστε να 

διαγραφεί η ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με 

την οποία ο Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών δύναται να λειτουργεί χωρίς το 

συνταγματικό χρονικό περιορισμό των δύο 

(2) μηνών σε σχέση με τη χρήση 

δωδεκατημορίων. 

 
30.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

 
 (Αρ. Φακ.  23.02.055.030-2014). 

 

Κατάθεση: 13.3.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να διαγραφεί η 

ισχύουσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου δύναται 

να λειτουργεί χωρίς το συνταγματικό χρονικό 

περιορισμό των δύο (2) μηνών σε σχέση με 

τη χρήση δωδεκατημορίων. 

 
31.  Ο περί της Ρύθμισης Θεμάτων Επιβολής 

Επιτοκίου, Επιβαρύνσεων και Άλλων 
Χρεώσεων επί Δανειακών και άλλων 
Πιστωτικών Διευκολύνσεων (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαϊδη, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις και των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου και Άγγελου Βότση εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση: 8.5.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση προσωρινών νομοθετικών 

διατάξεων για την ανακούφιση δανειοληπτών 

και άλλων προσώπων προς τα οποία 

παραχωρήθηκαν δάνεια οικιστικής μορφής 

για ιδιοκατοίκηση και χρήση κατοικίας για 

μόνιμη διαμονή με αξία μέχρι €300.000 ή 

προς τα οποία έχουν παραχωρηθεί άλλες 

πιστωτικές διευκολύνσεις για τη στήριξη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) 
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Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.046-2014). 

 

εργαζόμενους και με κύκλο εργασιών που 

δεν υπερβαίνει τα €2.000.000. 

 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.062-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 

Τομέα και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε από την 

προβλεπόμενη διαδικασία αναστολής 

πλήρωσης κενών θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία, να εξαιρεθούν οι θέσεις 

προαγωγής, οι οποίες εφεξής να 

πληρώνονται χωρίς να υπόκεινται σε 

διαδικασία αποπαγοποίησης. 
 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.063-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Απαγόρευσης 

Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο 

Τομέα και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, ώστε από την 

προβλεπόμενη διαδικασία απαγόρευσης 

πλήρωσης κενών θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία, να εξαιρεθούν οι θέσεις 

προαγωγής, οι οποίες εφεξής θα 

πληρώνονται χωρίς να υπόκεινται σε 

διαδικασία αποπαγοποίησης. 
 

34.  Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άγγελου Βότση εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.064-2014). 

Κατάθεση: 10.7.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του  περί Φορολογίας 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε ο φόρος 

ακίνητης ιδιοκτησίας να καταβάλλεται 

απευθείας από τον δικαιούχο ακίνητης 

ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα αν αυτή έχει 

εγγραφεί στο όνομά του νοουμένου  ότι 
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αυτός απέκτησε κατοχή και έχει δικαίωμα 

χρήσης και εκμετάλλευσης και η σχετική 

σύμβαση με την οποία κατέστη δικαιούχος 

είναι κατατεθειμένη στο Τμήμα 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για 

σκοπούς ειδικής εκτέλεσης. 

 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.067-2014). 

 

 

Κατάθεση: 10.7.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, 

ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης 

ιατρικού λειτουργού ο οποίος υπηρετεί στη 

δημόσια υπηρεσία να είναι η ηλικία των 

εξήντα οκτώ (68) ετών, αντί η ηλικία των 

εξήντα πέντε (65) ετών που ισχύει σήμερα. 

36.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
του 2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών, Μαρίνου Σιζόπουλου 

βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ και Άννας Θεολόγου ανεξάρτητης 

βουλευτού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.055.111-2014). 

 

 

Κατάθεση: 27.11.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να 

καταστεί υποχρεωτική η περίληψη πρόνοιας 

στο συμβόλαιο πρόσληψης του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την 

απαγόρευση απασχόλησης προσώπων με 

συγγενικό δεσμό με το Διοικητή εξ αίματος ή 

εξ αγχιστείας μέχρι και πρώτου βαθμού σε 

τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές, εμπορικές ή 

άλλες επιχειρήσεις, κατά τρόπο που να 

υπάρχει ασυμβίβαστο με τα καθήκοντά του. 

 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

Κατάθεση: 12.3.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, 

ώστε να πληρωθούν ορισμένα κενά τα οποία 

παρατηρήθηκαν σε σχέση με τις διαδικασίες 

εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος για το 

οποίο εφαρμόστηκαν μέτρα εξυγίανσης 
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του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και 

Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.037-2015). 

 

 

 

δυνάμει της βασικής νομοθεσίας (bail-in). 

Ειδικότερα προτείνεται: 

1. Η ανάληψη της διαχείρισης της 

περιουσίας τελούντος υπό εξυγίανση 

πιστωτικού ιδρύματος από τους πιστωτές 

του επηρεαζόμενου ιδρύματος μετά την 

πάροδο ενός (1) έτους από τη λήψη της 

σχετικής απόφασης, ώστε να μειώνεται ο 

κίνδυνος απώλειας περιουσιακών στοιχείων 

του εν λόγω ιδρύματος και να διασφαλίζεται 

έτσι εξαρχής η ορθή διαχείριση αυτών προς 

όφελος των πιστωτών. 

2. Η θέσπιση ειδικής ρύθμισης με την 

οποία να δοθεί το δικαίωμα στους πιστωτές 

της τέως Λαϊκής Τράπεζας, μέσα σε τρεις 

μήνες από την έναρξη της ισχύος του υπό 

ψήφιση νόμου, να εκλέξουν οι ίδιοι Ειδικό 

Εκκαθαριστή του ιδρύματος έπειτα από την 

πρόσφατη παραίτηση της Ειδικής 

Διαχειρίστριας αυτού και τις αναφορές σε 

απώλεια περιουσιακών στοιχείων. 

 

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

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

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

 

 

Κατάθεση: 14.5.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

καθορισθεί ότι για σκοπούς διεξαγωγής 

διαδικασίας πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου 

με τη διαδικασία του πλειστηριασμού, ως 

αξία του ακινήτου θα θεωρείται η αρχική αξία 

του ακινήτου η οποία είχε γίνει αποδεκτή 

από το πιστωτικό ίδρυμα κατά το χρόνο της 

σύναψης της αρχικής σύμβασης.   

 
39.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 

Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 

Κατάθεση: 14.5.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας 
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Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου 

εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

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

 

 

 

Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 

Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 

Οφειλών) Νόμου, ώστε να καθορισθεί ότι σε 

περίπτωση εκποίησης ακινήτου του 

πρωτοφειλέτη για σκοπούς ικανοποίησης 

αξίωσης του πιστωτή, οι εγγυητές στη 

σύμβαση είτε θα απαλλάσσονται της 

ευθύνης που απορρέει από τη συναφθείσα 

σύμβαση είτε θα καθίστανται υπόχρεοι 

μεταξύ τους σε ίσο ποσό, εφόσον ο 

πρωτοφειλέτης τελεί σε πτώχευση ή σε 

αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών του. 

 

40.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.072-2015). 

 

Κατάθεση: 21.5.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, 

ώστε να  διαγραφεί οποιαδήποτε νομοθετική 

ρύθμιση σε σχέση με συμβάσεις οι οποίες 

έχουν συναφθεί σε ξένο νόμισμα. 

41.  Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.073-2015). 

 

Κατάθεση: 21.5.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, 

ώστε να διαγραφεί οποιαδήποτε νομοθετική 

ρύθμιση σε σχέση με συμβάσεις οι οποίες 

έχουν συναφθεί σε ξένο νόμισμα. 

42.  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.105-2015). 

Κατάθεση: 24.9.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου, ώστε η εξουσία 

που παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών 

να εκδίδει διατάγματα για την εφαρμογή και 

τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την 

αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

της Δημοκρατίας και άλλου κράτους μέλους 

ή τρίτης χώρας και οι οποίες αφορούν στη 
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λήψη φορολογικών στοιχείων και 

πληροφοριών για οποιοδήποτε πρόσωπο, 

να μεταφερθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, το 

οποίο για το σκοπό αυτό θα εκδίδει 

Κανονισμούς οι οποίοι  θα εγκρίνονται από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
43.  Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως 

(Τροποποιητικός)  Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.152-2015). 

 

Κατάθεση: 19.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αναγκαστικής 

Απαλλοτριώσεως Νόμου, ώστε για τόκους 

που καταβάλλονται επί του ποσού 

αποζημίωσης, σε περίπτωση αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας, να μην 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί 

Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της 

Δημοκρατίας Νόμου. 

 

44.  Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.153-2015). 

 

Κατάθεση: 19.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιτάξεως 

Ιδιοκτησίας Νόμου, ώστε για τόκους που 

καταβάλλονται επί του ποσού αποζημίωσης, 

σε περίπτωση επίταξης ακίνητης ιδιοκτησίας, 

να μην τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις 

του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 

της Δημοκρατίας Νόμου. 

 

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

Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).  

(Αρ. Φακ. 23.02.056.177-2015). 

 

Κατάθεση: 16.12.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Αναδιάρθρωσης 

Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, 

ώστε να απαγορεύεται στη Δημοκρατία μέχρι 

και την 31η Δεκεμβρίου 2018, όπως στα 

πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης του 

Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα  η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της Συνεργατικής 
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 Κεντρικής Τράπεζας Λτδ/Κεντρικός Φορέας,  

να προχωρήσει στη διάθεση μέρους ή του 

συνόλου της συμμετοχής της στην 

ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων 

ψήφου της στη Συνεργατική Κεντρική 

Τράπεζα σε άλλο ή άλλα πρόσωπα. 

 

46.  Ο περί Νομοθετικής Ρύθμισης της 
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συμβάσεων 
που Συνάπτονται σε Συνάλλαγμα άλλο 
από το Ευρώ Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.003-2016). 

Κατάθεση: 21.1.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου που να διέπει το θέμα 

υπολογισμού ισοτιμίας επί της οποίας 

υπολογίζονται τα υπόλοιπα χρεών για 

συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε νόμισμα 

άλλο από το ευρώ.  

47.  Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 
και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.014-2016). 

 
 

Κατάθεση: 18.2.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του 

Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, 

ώστε να ανασταλεί η δυνατότητα επιβολής 

τόκων υπερημερίας και κεφαλαιοποίησης 

των τόκων για περίοδο τριών ετών από την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του υπό 

ψήφιση νόμου ή μέχρι την επανάκαμψη της 

Κυπριακής οικονομίας σε επίπεδο που θα 

ορίσει η Κεντρική Τράπεζα. 

 

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

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.037-2016). 

 

Κατάθεση: 24.3.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταβολή 

συντάξεων σε κυβερνητικούς 

αξιωματούχους, πρώην και εν ενεργεία, για 

σκοπούς συμμόρφωσης με αποφάσεις του 

Ανώτατου Δικαστηρίου και διόρθωσης 

ορισμένων στρεβλώσεων στον αρχικό νόμο. 

 

49.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

Κατάθεση: 14.4.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.043-2016). 

 

 

 

τροποποίηση του περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί 

διαδικασία εν μέρει αποκατάστασης των 

ζημιών που υπέστησαν τα μέλη Ταμείων 

Προνοίας, των οποίων οι καταθέσεις ήταν 

τοποθετημένες στη Λαϊκή Τράπεζα και στην 

Τράπεζα Κύπρου και οι οποίες υπέστησαν 

απομείωση συνεπεία των μέτρων 

εξυγίανσης του Μαρτίου του 2013. 
 

50.  Ο περί Συντάξεων (Ορισμένοι 
Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου  εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.050-2016). 

 

Κατάθεση:. 7.7.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων 

(Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) 

Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο 

συνταξιοδότησης των βουλευτών και των 

υπουργών στο εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος. 

Επιπρόσθετα, σκοπείται η εισαγωγή 

σχετικής πρόνοιας, ώστε η καταβολή 

σύνταξης βουλευτή και υπουργού σε 

πρόσωπο που έχει αναλάβει το αξίωμα του 

ευρωβουλευτή να αρχίζει μετά την 

αποχώρησή του από το εν λόγω αξίωμα, 

όπως ισχύει και στην περίπτωση του 

βουλευτή και του υπουργού. 

 

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

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.051-2016). 

Κατάθεση: 7.7.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε 

να ρυθμιστεί το ζήτημα της ταυτόχρονης 

καταβολής σύνταξης και μισθού σε 

κρατικούς αξιωματούχους, με απώτερο 

στόχο να αποφευχθούν δικαιολογημένες 

κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά και 
οποιεσδήποτε στρεβλώσεις με δυσμενείς 

επιπτώσεις στην οικονομία και παράλληλα 
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να επιτευχθεί  συμμόρφωση με σχετική 

απόφαση του Δικαστηρίου. 
Ειδικότερα, προτείνεται όπως σε περίπτωση 

που αξιωματούχος ή συνταξιούχος 

αναλαμβάνει οποιοδήποτε λειτούργημα ή 

αξίωμα ή θέση μετά την έναρξη της ισχύος 

του προτεινόμενου νόμου, αφενός λαμβάνει 

την πλήρη μηνιαία σύνταξη που δικαιούται 

και αφετέρου, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία 

ή η υπηρεσία αυτού, μηνιαίο μισθό, 

αντιμισθία, αποζημίωση ή χορηγία ύψους 

χαμηλότερου από αυτό που θα λάμβανε 

κατά την ανάληψη του λειτουργήματος, του 

αξιώματος ή της θέσης, έτσι ώστε το ποσό 

που τελικά θα λαμβάνει προστιθέμενο στη 

μηνιαία σύνταξή του να ισούται με το ποσό 

του μηνιαίου μισθού που κανονικά θα 

λάμβανε. 
 

52.  
              

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.101-2016). 

Κατάθεση 9.12.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι 

στις φορολογικές απαλλαγές θα εμπίπτουν 

οι δαπάνες που έγιναν από φυσικό 

πρόσωπο για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης του ιδίου ή μέλους της 

οικογένειας του ή για την καταβολή 

ασφαλίστρων για σκοπούς ασφαλιστικής 

κάλυψης για λόγους υγείας. 

 

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

Κατάθεση 20.1.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι  η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη δημιουργία Υφυπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και για τη 

θεσμοθέτηση Yφυπουργού παρά τω 

Πρόεδρω Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος θα προΐσταται 
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του εν λόγω υφυπουργείου. 

Η λειτουργία του προτεινόμενου θεσμού 

αναμένεται να οδηγήσει στον 

αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και στην 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους 

στοχεύοντας στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομικής 

δραστηριότητας, καθώς και στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. 

 
54.  Ο περί της Παροχής Ορισμένων 

Ωφελημάτων σε Καθορισμένους 
Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και 
Διαδικασία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, 

Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.028-2017). 

Κατάθεση 24.2.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Παροχής 

Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους 

Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και 

Διαδικασία) Νόμου, ώστε να περιληφθεί σε 

αυτόν ειδική διάταξη που να προβλέπει ότι η 

μετάβαση από τον τόπο διαμονής στον τόπο 

εργασίας εμπίπτει στις περιπτώσεις 

«υπηρεσιακής μετακίνησης» και στους 

υπηρεσιακούς σκοπούς για τους οποίους 

δύναται να γίνεται χρήση υπηρεσιακού 

οχήματος.  

55.  Ο περί Φορολογίας Ιπποδρομιακών 
Στοιχημάτων και Λαχείων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών και  Άννας Θεολόγου ανεξάρτητης 

βουλευτού).  

(Αρ. Φακ. 23.02.058.033-2017). 

 

Κατάθεση 31.3.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων και Λαχείων 

Νόμου, ώστε η ιπποδρομιακή αρχή στη 

Δημοκρατία να μην απαλλάσσεται από την 

καταβολή φόρου στοιχήματος στις 

περιπτώσεις που ιπποδρομιακό στοίχημα 

διενεργείται από αλλοδαπή ή που στο 

στοίχημα συμμετέχουν πρόσωπα που δεν 

βρίσκονται στην Κύπρο. 
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56.  Ο περί της Ελευθεροποίησης του 
Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα 

πρόεδρου της Συμμαχίας Πολιτών).  

(Αρ. Φακ. 23.02.058.036-2017). 

 

Κατάθεση 7.4.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι  η 

τροποποίηση του περί της Ελευθεροποίησης 

του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 

Νόμου, ώστε να μειωθούν τα επιτόκια, με τη 

διαφύλαξη ενός λογικού κέρδους για τις 

τράπεζες, αλλά συνάμα ελαφρύνοντας τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

που είναι οφειλέτες των τραπεζών. 
 

57.  Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Άννας Θεολόγου 

ανεξάρτητης βουλευτού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.038-2017). 

Κατάθεση 7.4.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, 

ώστε να τεθεί ως προϋπόθεση η εξασφάλιση 

της γραπτής συγκατάθεσης του παρόχεα 

συνεχούς εγγύησης, για να καθίσταται 

δυνατή η συνέχιση της ισχύος της εγγύησής 

του για μελλοντικές πιστωτικές διευκολύνσεις 

του πρωτοφειλέτη. 

 

58.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 
Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.054-2017). 

Κατάθεση 26.5.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

προστατευτεί το δικαίωμα των ιδιοκτητών 

που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

αποπληρωμής των συμβάσεων και των 

δανείων τους λόγω της οικονομικής κρίσης, 

στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία 

αυτών δεσμεύεται με σύμβαση υποθήκης ή 

στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία 

ενεγράφη σε κτηματικό μητρώο.  

 

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

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Κατάθεση 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ώστε να 

επεκταθεί η απαλλαγή από την καταβολή 
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Δημοκρατικού Συναγερμού και Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.057-2017). 

φόρου κεφαλαιουχικών κερδών επί της 

διάθεσης ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε κατά 

την χρονική περίοδο από την έναρξη της 

ισχύος του περί Φορολογίας 

Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) 

(Αρ. 2) Νόμου του 2015 μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2018. 

 
60.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.131-2017). 

Κατάθεση 8.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε να υπόκεινται σε 

φορολογία πρόσωπα που εργοδοτούνται με 

σύμβαση ως επιτόπιο προσωπικό σε 

διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας 

στο εξωτερικό και δεν είναι μέλη της 

Δημόσιας Υπηρεσίας.  
 

61.  Ο περί Λοταριών Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.133-2017). 

Κατάθεση 8.9.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νέας νομοθεσίας για τον εκσυγχρονισμό του 

νομοθετικού πλαισίου το οποίο διέπει το 

Κρατικό Λαχείο, ώστε να προβλέπεται η 

συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις εργασίες 

του Κρατικού Λαχείου, με την απονομή 

αποκλειστικής άδειας χρήσης για 

συγκεκριμένο αριθμό ετών σε νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο θα 

επιλέγεται μετά από συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

 
62.  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λιλλήκα 

πρόεδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.104-2017). 

Κατάθεση 20.10.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί Ελεγκτών Νόμου,  

ώστε να διασαφηνιστούν οι περιπτώσεις στις 

οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού, να 

διορθωθούν ορισμένες παραλείψεις που 
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διαπιστώθηκαν μετά την ψήφιση και 

δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα  

της Δημοκρατίας και να γίνει πρόβλεψη με 

την οποία να καλυφθούν νομικά τα 

κεκτημένα επαγγελματικά δικαιώματα 

φυσικών προσώπων που διενεργούσαν 

υποχρεωτικούς ελέγχους βάσει των 

διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου πριν 

από την ψήφιση του περί Ελεγκτών Νόμου 

του 2017 και τα οποία καταργήθηκαν 

 με τη θέσπιση του εν λόγω νόμου, ο 

οποίος μεταξύ άλλων ρυθμίζει  θέματα 

χορήγησης επαγγελματικής άδειας σε 

νόμιμους ελεγκτές. 

 

63.  Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.185-2017). 

Κατάθεση  10.11.2017 
Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Υπηρεσίας 

Τηλεπικοινωνιών Νόμου, ώστε να 

περιληφθούν σε αυτόν πρόνοιες για τη 

μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου που αφορούν στη διενέργεια των 

εμπορικών δραστηριοτήτων της σε μια 

εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, της οποίας το 

μετοχικό κεφάλαιο θα ελέγχεται κατά πάντα 

χρόνο από το κράτος. 

 
64.  Ο περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου 

Αλληλεγγύης (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.118-2017). 

Κατάθεση  20.11.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ίδρυσης Εθνικού 

Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου, ώστε οι πόροι 

του Ταμείου να μπορεί να προέρχονται, 

πέραν από τους ήδη καθορισμένους με βάση 

τη νομοθεσία πόρους, από τους ακόλουθους 

πόρουςː  

1. Ετήσια συνεισφορά του κράτους που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους δέκα τοις 
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εκατό (10%) επί του ετήσιου πρωτογενούς 

πλεονάσματος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

2. Έσοδα που προκύπτουν από 

επαναπατρισμό κεφαλαίων ή/και εφαρμογή 

νομοθεσιών που προνοούν για την 

εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων και 

επενδύσεων.  

3. Κρατική περιουσία που το κράτος 

μεταβιβάζει προς όφελος του Ταμείου, είτε 

αυτή είναι υπό μορφή ακίνητης περιουσίας 

είτε υπό μορφή μετοχών ή μεριδίων σε 

εταιρείες που ελέγχονται από το κράτος ή/και 

άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Περαιτέρω, προτείνεται η αντικατάσταση των 

διατάξεων του βασικού νόμου που 

καθορίζουν τον σκοπό του Ταμείου, ώστε 

αυτός να προνοεί για την αποζημίωση των 

ακολούθων: 

1. Κυπρίων πολιτών  οι οποίοι  απώλεσαν 

καταθέσεις τους σε τραπεζικά ιδρύματα 

ύψους πέραν των πρώτων εκατό χιλιάδων 

ευρώ (€100.000),  

2. ταμείων προνοίας και ταμείων συντάξεων 

που απώλεσαν καταθέσεις, 

3. μη επαγγελματιών κατόχων αξιογράφων 

όπως αυτοί καθορίζονται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

 

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

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως των 

Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των 

Αγνοούμενων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων των Οργανισμών Δημοσίου 

Δικαίου Νόμου, ώστε να τερματιστεί η 

καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
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στους διαχειριστές της περιουσίας 

αγνοούμενου μόνιμου ή έκτακτου κρατικού 

υπαλλήλου ή υπαλλήλου οργανισμού 

δημοσίου δικαίου όταν αυτός συμπληρώνει 

την ηλικία των ογδόντα ετών, η οποία 

αποτελεί το υπολογιζόμενο προσδόκιμο 

ζωής ανδρών στην Κύπρο. 

 
66.  Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018.  
(Πρόταση νόμου της κ. Άννας Θεολόγου 

ανεξάρτητης βουλευτού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.006-2018). 

Κατάθεση 9.3.2018 
 Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, ώστε η 

επιβολή διοικητικού προστίμου από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου να είναι 

επιτακτική αντί δυνητική όπως σχετικά 

προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία και 

τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται να 

καθοριστούν στο μέγιστο ύψος αντί να είναι 

μέχρι ενός ορίου, όπως προβλέπεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν - 

       (α) στις περιπτώσεις που η Επιτροπή 

διαπιστώνει παράβαση των διατάξεων του 

βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών ή οδηγιών και 

       (β) στις  περιπτώσεις που 

αποδεδειγμένα ο υπαίτιος της παράβασης 

προσπορίστηκε όφελος το οποίο υπερβαίνει 

το ύψος των διοικητικών προστίμων. 

 

67.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018.  
(Πρόταση νόμου  των κ. Γιώργου Περδίκη, 

προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και  Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

Κατάθεση 9.3.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Έκτακτης Εισφοράς για 

την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε 

κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της 

Δημοκρατίας το οποίο λαμβάνει ή 

πιστώνεται με ποσό τόκου, να καταβάλλει 

έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό 
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(Αρ. Φακ. 23.02.059.007-2018). δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντί σε ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) που ισχύει σήμερα 

επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται 

ή πιστώνονται. 

 

68.  Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Τελωνειακών Οφειλών και 
Άλλων Τελωνειακών Οφειλών Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, 

Μάριου Μαυρίδη και Ονούφριου Κουλλά  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.018-2018). 

Κατάθεση 30.3.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για  ρύθμιση της καταβολής 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα 

Τελωνείων με δόσεις, επιτρέποντας 

παράλληλα, νοουμένου ότι τηρούνται 

ορισμένες υποχρεώσεις από τα 

επηρεαζόμενα πρόσωπα, να μειώνονται 

ανάλογα οι πρόσθετες οφειλές (χρηματικές 

επιβαρύνσεις ή/και τόκοι).  

 

69.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2018.  

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.033-2018). 

Κατάθεση 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας 

Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 

Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 

Οφειλών) Νόμου, ώστε η προστασία που 

παρέχεται σε εγγυητή σε σχέση με σύμβαση 

εγγύησης που αυτός έχει συνάψει για 

εξασφάλιση χρέους, το οποίο καλύπτεται 

από Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής που 

καταρτίζεται για σκοπούς αναδιάρθρωσης 

χρεών, να επεκταθεί και σε εγγυητές που 

έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης μέχρι 

και έξι χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος του βασικού νόμου. 

70.  Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

Κατάθεση 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πτώχευσης Νόμου, 

ώστε η προστασία η οποία παρέχεται σε 

εγγυητή στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης 
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κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.059.034-2018). 

 

σε σχέση με επαληθεύσιμα χρέη 

πτωχεύσαντος και η οποία αφορά τις 

μηνιαίες δόσεις που καταβάλλει ο εγγυητής 

με βάση τη σύμβαση εγγύησης, να επεκταθεί 

και σε εγγυητές που έχουν συνάψει 

συμβάσεις εγγύησης μέχρι και έξι χρόνια 

μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί Πτώχευσης (Τροποποιητικού) Νόμου 

του 2015. 

 
71.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, 

Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και 

Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.059.035-2018). 

Κατάθεση 18.5.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, 

ώστε η προστασία η οποία παρέχεται, υπό 

συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, σε 

εγγυητή και η οποία αφορά τη μη λήψη 

εναντίον του δικαστικών ή νομικών ή άλλων 

μέτρων από τους πιστωτές, καθώς και το 

ύψος των μηνιαίων δόσεων που καταβάλλει 

ο εγγυητής με βάση τη σύμβαση εγγύησης 

είτε για οφειλή εταιρείας που καλύπτεται από 

συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού για 

σκοπούς αναδιάρθρωσης είτε για 

επαληθεύσιμα χρέη εταιρείας που τελεί υπό 

εκκαθάριση, να επεκταθεί και σε εγγυητές 

που έχουν συνάψει συμβάσεις εγγύησης 

μέχρι και έξι χρόνια μετά την 7η Μαΐου 2015, 

ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η 

εν λόγω προστασία. 

 

72.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου,  

και Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.042-2018). 

Κατάθεση 1.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε σε περίπτωση 

που πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει δάνειο 

το οποίο είναι εξυπηρετούμενο ή κρίνεται ως 

τέτοιο με βάση τις Οδηγίες της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου και εφόσον το 
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συνολικό ποσό του δανείου, όπως αυτό 

αναφέρεται στη συναφθείσα σύμβαση δεν 

υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις τριακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (€300.000) και η συνολική 

αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει κατ’ 

ανώτατο όριο τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (€250.000),  να εκπίπτει του συνολικού 

φορολογητέον εισοδήματος της οικογένειας 

το ποσό των τόκων το οποίο δεν ξεπερνά τις 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). 
 

73.  Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα 
της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.043-2018). 

Κατάθεση 1.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς 

για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε 

να καθοριστεί ότι ο Διευθυντής του Τμήματος 

Φορολογίας δεν έχει εξουσία να στρέφεται 

κατά του ιδιοκτήτη ακινήτου ή άλλου 

προσώπου το οποίο λαμβάνει μερίσματα ή 

τόκους προς είσπραξη της οφειλόμενης 

βάσει της ίδιας νομοθεσίας έκτακτης 

εισφοράς επί καταβλητέων ενοικίων, 

μερισμάτων ή τόκων, στην περίπτωση που 

εταιρεία, συνεταιρισμός και/ή οποιοδήποτε 

άλλο υπόχρεο πρόσωπο το οποίο 

καταβάλλει ενοίκια, μερίσματα ή τόκους δεν 

συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή του 

για παρακράτηση και καταβολή της έκτακτης 

εισφοράς στο Διευθυντή. 

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

βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος,Γιώργου Λιλλήκα,  

βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών, Χρίστου Χρίστου, 

Κατάθεση 8.6.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, 

ώστε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των 

καθαρών αποδοχών από το στοίχημα να 

καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό 

Αθλητισμού, ο οποίος αυτόνομα θα 

κατανέμει το ποσό αυτό στις κυπριακές 
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βουλευτή του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, και 

Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης βουλευτού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.051-2018). 

ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων για 

σκοπούς ενίσχυσης των ομάδων και των 

ακαδημιών τους, νοουμένου ότι οι ομάδες 

αυτές έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις των φορολογικών ετών 

από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

προτεινόμενου νόμου. 

75.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2018. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα 

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.072-2018). 

 

Κατάθεση 8.7.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε προς εξεύρεση 

του φορολογητέου εισοδήματος προσώπου 

να εκπίπτουν και όλες οι δαπάνες τις οποίες 

το πρόσωπο αυτό καταβάλλει ως 

δανειολήπτης σε αδειοδοτημένο πιστωτικό 

ίδρυμα με τη μορφή χρεωστικού ετήσιου 

τόκου σε σχέση με δανειακή διευκόλυνση 

που του χορηγείται, η οποία είναι πλήρως 

εξυπηρετούμενη και εξασφαλίζεται με 

υποθήκη που εγγράφεται στο ακίνητο, 

ιδιοκτησίας του/της συζύγου, το οποίο 

αποτελεί την κύρια κατοικία του/της. 

76.  Ο περί Διαχείρισης των Οφειλών 
Ορισμένων Δανειοληπτών Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.073-2018). 

 

Κατάθεση 8.7.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία να ρυθμίζεται η 

απομείωση σε ποσοστό δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%) των δανείων προσώπων που 

αποπληρώνουν τις οφειλές τους προς 

αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα. 

77.  Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου των κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και 

Γεώργιου Γεωργίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού και Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους 

Κατάθεση 2.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Λογιστικής και 

Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν οι 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για την 
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της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.095-2018). 

παροχή νομικών υπηρεσιών, με απώτερο 

στόχο να τερματιστεί το φαινόμενο της 

ύπαρξης τέτοιων συμβάσεων με τον ίδιο 

νομικό οίκο για δεκαετίες. 

 

78.  Ο περί Σύστασης Μητρώου Κατόχων 
Τραπεζικών Αξιογράφων και Μητρώου 
Κουρεμένων Καταθετών και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.097-2018). 

Κατάθεση 2.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη σύσταση  Μητρώου 

Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων και 

Μητρώου Κουρεμένων Καταθετών, στα 

οποία θα καταχωρισθούν, αντίστοιχα, τα 

στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων 

κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και 

κουρεμένων καταθετών που πλήγηκαν από 

τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 

2013.   
 

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

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 

και Ηλία Μυριάνθους, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.100-2018). 

Κατάθεση 16.11.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

δοθεί το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη 

σε διαδικασία πώλησης ακινήτου εκ μέρους 

ενυπόθηκου δανειστή, να προχωρεί με 

καταχώριση αίτησης/έφεσης για 

παραμερισμό της ειδοποίησης της 

σκοπούμενης πώλησης, όταν αμφισβητεί το 

ύψος του απαιτητού εκ μέρους του δανειστή 

χρέους. 

 
80.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

βουλευτή Κίνήματος Οικολόγων Συνεργασία  

Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.004-2019). 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

εξασφαλιστούν τα καλώς νοούμενα 

συμφέροντα  των ενυπόθηκων 

δανειοληπτών. 
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81.  Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών 
Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 
Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 
Οφειλών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
 (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.010-2019). 

 

Κατάθεση 18.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αφερεγγυότητας 

Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια 

Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής 

Οφειλών) Νόμου, ώστε να αρθούν οι 

στρεβλώσεις που δημιουργούν τεχνητά 

εμπόδια σε αφερέγγυα άτομα για 

αποπληρωμή των οφειλών τους. 

82.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γιώργου 

Λιλλήκα εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.023-2019). 

 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε μέχρι την 

εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας 

στις εκπιπτόμενες δαπάνες να  προστεθεί 

και κάθε δαπάνη, η οποία αφορά χρέωση 

από ιδιώτη γιατρό δεδομένου ότι θα 

επισυνάπτονται οι σχετικές αποδείξεις.  

 

83.  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη  

και Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.028-2019). 

Κατάθεση 15.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, ώστε ο 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

(ΟΧΣ) να δύναται να παραχωρεί δάνεια με 

κρατική εγγύηση ή με εγγύηση καταθέσεων 

σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλους 

οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή σε άλλους 

φορείς, καθώς και στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

 

84.  Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

Κατάθεση 15.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη  

και Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.060.029-2019). 

τροποποίηση του περί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμου, ώστε:  

1. Να παρασχεθεί η   δυνατότητα στην 

Κυπριακή Δημοκρατία και στο Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης να είναι μέτοχοι στην 

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) 

2. Οι μέτοχοι να έχουν μία ψήφο για κάθε 

συνήθη μετοχή που κατέχουν. 

3.  Μέλη της Επιτροπείας της  ΣΕΔΙΠΕΣ να 

δύναται να είναι και πρόσωπα που δεν είναι 

ή προέρχονται από μέλη της. 

 

85.  Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
του Δημοσιονομικού Πλαισίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.030-2019). 

Κατάθεση 15.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου, ώστε να διευρυνθούν  οι σκοποί του 

Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων προκειμένου 

να  προβλέπουν σαφή προτίμηση στις 

επενδύσεις που αφορούν τη χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και κοινωνικές 

επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του 

ανακοινωθέντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

COM (2011) 682. 

   Περαιτέρω, σκοπείται η διεύρυνση της 

χρήσης των πόρων του Ταμείου για την 

ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, του 

Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 

Ταμείου Αλληλεγγύης. 

 

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

                           

Κατάθεση 1.3.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αναπτύξεως 

Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να εισαχθεί 

σχετική διάταξη στον βασικό νόμο, σύμφωνα 
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με την οποία προβλέπεται η καταβολή 

εισφοράς, από την Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

87.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου των  κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών και Άννας Θεολόγου, ανεξάρτητης 

βουλευτού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.045-2019). 

 

Κατάθεση 15.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα να υπόκεινται σε 

μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 

 

88.  Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη  

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών και Άννας Θεολόγου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.055-2019). 

Κατάθεση 5.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε: 

1. Για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή 

και Υποδιοικητή να ισχύουν οι ίδιοι 

περιορισμοί που ισχύουν για σκοπούς 

διορισμού των συμβούλων, καθώς και 

απαγόρευση διορισμού προσώπων για 

τα οποία υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων ως προς τα καθήκοντα, 

τις αρμοδιότητες και την ιδιότητα κατά 

την αμέσως προηγούμενη θέση την 

οποία κατείχαν . 

2. Ο διορισμός στις εν λόγω θέσεις να 

είναι μόνο για μία πενταετή θητεία 

χωρίς δικαίωμα ανανέωσης της 

θητείας αυτής και σε περίπτωση 

κένωσης οποιασδήποτε εκ των εν 

λόγω θέσεων, αυτές να πληρούνται 

μόνο για το εναπομείναν υπόλοιπο της 

θητείας του προκατόχου της κάθε 

θέσης, αντίστοιχα. 

3. Ο προϋπολογισμός της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου να κατατίθεται 

στη Βουλή και να παραπέμπεται στην 
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Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για 

ενημέρωση. 

 

89.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ.  Γιώργου Λιλλήκα, 

πρόεδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.079-2019). 

Κατάθεση 28.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε οι υφιστάμενες 

ρυθμίσεις που αφορούν στον χειρισμό 

συσσωρευμένων ζημιών αποκτώντος 

πιστωτικού ιδρύματος να ισχύουν κατ' 

αναλογίαν και στην περίπτωση 

αναδιοργάνωσης εταιρειών. 

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

Ονούφριου Κουλλά, βουλευτών της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.082-2019). 

Κατάθεση 28.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής 

Φύσεως Νόμου, ώστε να διατηρηθεί το 

δικαίωμα των δανειοληπτών της πρώην 

Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας οι 

συμβάσεις των οποίων βρίσκονται υπό τη 

διαχείριση της Κυπριακής Εταιρείας 

Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή τυχόν 

άλλων φορέων διαχείρισης δανείων, να 

αιτούνται διορισμό διαμεσολαβητή σε σχέση 

με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των 

διευκολύνσεών τους και να συνεχίσουν να 

αιτούνται των υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσεως. 

 
91.  Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης 

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

Ονούφριου Κουλλά, βουλευτών της 

Κατάθεση 28.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Εναλλακτικής 

Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμου, 

ώστε  αρμόδια αρχή για τον Ενιαίο Φορέα 
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κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.083-2019). 

Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσης να οριστεί το 

Υπουργείο Οικονομικών. 

 

92.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019.  

(Πρόταση  νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.089-2019). 

 

Κατάθεση 5.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου 

να καταστούν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 

 

93.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.154-2019). 

 

Κατάθεση 2.8.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου, ώστε το υφιστάμενο 

πλαίσιο φοροαπαλλαγής αμοιβής κατά 50% 

να επεκταθεί προκειμένου να εφαρμόζεται 

και στην περίπτωση ατόμων των οποίων το 

εισόδημα ξεπέρασε τις €100.000, ανά 

φορολογικό έτος, κατά το δεύτερο έτος της 

εγοδότησής τους στη Δημοκρατία.     

 

94.  Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.098-2019). 

Κατάθεση 2.8.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, ώστε να 

διευρυνθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 

προκειμένου να δύναται να παραχωρεί 

δάνεια και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις για 

συγκεκριμένους σκοπούς. 

 

95.  Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 
και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη, 

βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

Κατάθεση 27.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του 

Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, 

ώστε από την ημερομηνία έναρξης της 

ισχύος του υπό ψήφιση νόμου το επιτόκιο 
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(Αρ. Φακ. 23.02.060.113-2019). υπερημερίας, στις περιπτώσεις τερματισμού 

πιστωτικής διευκόλυνσης, να επιβάλλεται 

μόνο επί του ύψους του ποσού που 

παρουσιάζει καθυστερήσεις αποπληρωμής. 

 

96.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.116-2019). 

Κατάθεση 27.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι 

παρεχόμενες από κτηνιάτρους υπηρεσίες να 

υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό 

συντελεστή ποσοστού ύψους πέντε τοις 

εκατόν (5%). 
 

97.  Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.181-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του  περί Εξυγίανσης 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 

Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί: 

 

(α) ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/59/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  

και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για 

τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και 

την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων και για την 

τροποποίησης της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 

2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 

2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ,2012/30/ΕΕ και 

2013/36/ΕΕ καθώς και των κανονισμών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093 και (ΕΕ) αριθ. 

648/2012 και  

(β) αποτελεσματική εφαρμογή του βασικού 

νόμου. 
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98.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.190-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, ώστε στο πλαίσιο της προσπάθειας 

μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας:   

 

(α) να ανατεθεί στην Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας (ΕΔΥ) ευθύνη της 

παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του 

συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων, 

 

(β) να εισαχθούν εσωτερικές δικλείδες 

ασφαλείας σχετικά με τις διαδικασίες της 

ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με 

τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές 

που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων, 

  

(γ) να  εισαχθεί νέα κατηγορία θέσεων στη 

δημόσια υπηρεσία που αφορά διατμηματική 

προαγωγή και  

 

(δ) να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τον 

διορισμό ερευνώντος λειτουργού προς 

διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων. 

 

99.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και 
Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη 
Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.191-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που να ρυθμίζει τον τρόπο 

αξιολόγησης  υποψηφίων για την  πλήρωση 

θέσεων προαγωγής, διατμηματικής 

προαγωγής και πρώτου διορισμού και 

προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία. 

 

100.  Ο περί Μετατάξεως Εργοδοτουμένων 
Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ.  Γεώργιου Γεωργίου, 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για ένταξη των εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, 
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βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου,  Δημήτρη Δημητρίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Πανίκου 

Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού, Μαρίνου Μουσιούττα, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και 

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.127-2019). 

 

χωρίς να δημιουργούνται νέες δημόσιες 

θέσεις, αλλά κατά τρόπο αναμφισβήτητο, 

ώστε οι  εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου 

να αποκτούν την δημοσιοϋπαλληλική 

ιδιότητα και τη μονιμότητα δημοσίου 

υπαλλήλου. 

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

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.133-2019). 

 

Κατάθεση 16.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων Νόμου, 

ώστε αφενός από το συνολικό ποσοστό 

ύψους 1,5% που καταβάλλεται από τον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) 

στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 

(ΚΟΠ) και διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης 

των ποδοσφαιρικών ομάδων και των 

ακαδημιών τους ποσοστό ύψους 0,1% να 

διατίθεται για σκοπούς ενίσχυσης του 

Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών 

(ΠΑΣΠ) και αφετέρου από το συνολικό 

ποσοστό ύψους 1% επί των καθαρών 

αποδοχών από στοίχημα που διατίθεται για 

σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και 

προγραμμάτων προστασίας των νεαρών 

ατόμων και παθολογικών παικτών ποσοστό 

ύψους 0,2% επίσης να διατίθεται για 

σκοπούς ενίσχυσης του ΠΑΣΠ. 

   

102.  Ο περί Επιβολής Τέλους Χαρτοσήμων 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.214-2019). 

Κατάθεση 1.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, ώστε να απλοποιηθεί το 

πλαίσιο επιβολής τέλους χαρτοσήμου και η 

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

 
Ψηφίστηκε  μέρος του στις 21.2.2020 

Κατάθεση 22.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμου, με σκοπό την 

προώθηση της εφάπαξ εφαρμογής μέτρου 

παροχής κινήτρων πρόωρης αφυπηρέτησης 

για τους συντάξιμους υπαλλήλους τόσο του 

κρατικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα που είτε  υπολείπονται πέντε (5) έτη 

από την συμπλήρωση της ηλικίας 

υποχρεωτικής αφυπηρέτησης είτε έχουν 

συμπληρώσει συνολικά 400 μήνες 

συντάξιμης υπηρεσίας, μέχρι και την 31η 

Αυγούστου το 2020.   

 
104.  Ο περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.229-2019). 

 
Ψηφίστηκε  μέρος του στις 21.2.2020 

Κατάθεση 22.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου, ώστε 

να  παρέχεται η ευχέρεια στον Υπουργό 

Οικονομικών να επιτρέψει την καταβολή 

σύνταξης τέκνου σε τέκνο αποθανόντα 

κρατικού αξιωματούχου και υπαλλήλου, μετά 

το θάνατο και των δύο γονέων του, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο υποφέρει από 

πνευματική ή σωματική αναπηρία που 

ωστόσο δεν το καθιστά ανίκανο να 

εργάζεται, όπως επίσης να αναγνωρίζεται 

ως χήρα, η εκάστοτε σύζυγός του θανόντα 

υπαλλήλου και αξιωματούχου κατά τον 

χρόνο του θανάτου του, νοουμένου ότι ο 

γάμος έχει διάρκεια τουλάχιστον για περίοδο 

πέντε ετών.  
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105.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, 

Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).   

(Αρ. Φακ. 23.02.060.139-2019). 

Κατάθεση 22.11.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας, ώστε να διορθωθούν 

ορισμένες στρεβλώσεις και αδυναμίες που 

έχουν εντοπιστεί σε σχέση με την εφαρμογή 

του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην 

παράδοση και ανέγερση κατοικιών. 

 

106.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.140-2019). 

Κατάθεση 22.11.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμου, ώστε αρθεί η διάκριση όσον 

αφορά στη μεταχείριση των επαγγελματιών 

του γενικότερου κλάδου της οικοδομικής 

βιομηχανίας σε σχέση με την καταβολή του 

φόρου προστιθέμενης αξίας επί της παροχής 

αγαθών και/ή υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. 

 

107.  Ο περί Συστήματος Εγγύησης των 

Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών 

και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.267-2019). 

 

Ψηφίστηκε μέρος του  

νομοσχεδίου στις  28.2.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατάθεση 6.12.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Συστήματος 

Εγγύησης των Καταθέσεων και    

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 

Ιδρυμάτων Νόμου αναφορικά με τα 

ακόλουθα: 

 

(α) την παροχή δυνατότητας συγχώνευσης 

του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) 

με συστήματα εγγύησης καταθέσεων άλλων 

κρατών μελών, 

  

(β) την πρόσθετη χρηματοδότηση του 

συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων από 

άλλες πηγές, 
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(γ) την υποχρέωση της αρμόδιας εποπτικής 

αρχής να ενημερώνει το ΤΕΚ για 

προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε 

πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να οδηγήσει 

στην ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων, 

 

(δ) τη διαγραφή αναφορών στο Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων των Συνεργατικών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων, απόρροια της 

ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της  

Συνεργατικής Κεντρικής Κυπριακής 

Τράπεζας, ως πιστωτικό ίδρυμα, 

  

(ε) τη δυνατότητα ανάκτησης από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) απ’ 

ευθείας από τα πιστωτικά ιδρύματα, των 

εξόδων τα οποία προκύπτουν από τη 

διοικητική και τεχνική υποστήριξη που 

παρέχει στο ΣΕΚ.  

 
108.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.268-2019). 

 

Ψηφίστηκε μέρος του νομοσχεδίου στις  

28.2.2020. 

 

Κατάθεση 6.12.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η  

τροποποίηση του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου με σκοπό: 

 

(α)  τη ρύθμιση της επικοινωνίας της ΚΤΚ με 

τη Διαχειριστική Επιτροπή του 

Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων 

και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 

Άλλων Ιδρυμάτων, 

 

(β) την ενημέρωση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής του ΣΕΚ, από την ΚΤΚ, εφόσον 

αυτή διαπιστώσει προβλήματα σε 

οποιοδήποτε Αδειοδοτημένο Πιστωτικό 

Ίδρυμα, τα οποία είναι πιθανό να 

ενεργοποιήσουν την παρέμβαση του ΣΕΚ 
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και  

 

(γ) τη διαγραφή αναφοράς στο Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων των Συνεργατικών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων, λόγω της ανάκλησης 

της άδειας λειτουργίας της Συνεργατικής 

Κεντρικής Κυπριακής Τράπεζας, ως 

πιστωτικό ίδρυμα. 

 
109.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ, και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή 

Αλληλεγγύης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.145-2019). 

Κατάθεση 6.12.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

διαφυλαχθεί το συνταγματικό δικαίωμα 

πρόσβασης οφειλέτη στη δικαιοσύνη, 

προκειμένου να αμφισβητήσει το 

εμφανιζόμενο ως ποσό οφειλής, τη 

νομιμότητα της υποθήκης ή προς 

αναγνώριση καταχρηστικής συμπεριφοράς 

του ενυπόθηκου δανειστή. 

 

110.  Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 
και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου και Πανίκου Λεωνίδου 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού.)  

(Αρ. Φακ. 23.02.061.002-2020). 

Κατάθεση 17.1.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του 

Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, 

ώστε να απαγορευθεί δια νόμου ο 

ανατοκισμός πιστωτικών διευκολύνσεων 

όταν το αρχικό ποσό του δανείου 

περιλαμβανομένων των τόκων και/ή 

οποιονδήποτε άλλων πρόσθετων 

επιβαρύνσεων, διπλασιασθεί. 

 

111.  Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

Κατάθεση 28.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κρατικής Φοιτητικής 

Μέριμνας Νόμου, ώστε το εναπομείναν 

αδιάθετο ποσό από τη δαπάνη που 
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(Αρ. Φακ. 23.02.061.025-2020). διατίθεται για σκοπούς φοιτητικής χορηγίας 

να εξαντλείται εξ ολοκλήρου και να 

παραχωρείται σε δικαιούχους αιτητές. 

 
112.  Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020). 

 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου, 

ώστε να  βελτιωθεί  το νομοθετικό πλαίσιο 

για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και 

να ενδυναμωθεί η δευτερογενής αγορά 

δανείων, με θετικό αντίκτυπο στη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την 

οικονομία γενικότερα.  

 
113.  Ο περί Αναστολής της Υποχρέωσης 

Καταβολής Οφειλών (Προσωρινές 
Διατάξεις) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και 

Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.034-2020). 

 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών δυσχερειών που προκύπτουν 

λόγω των έκτακτων, εξαιρετικών και 

απρόβλεπτων περιστάσεων που έχουν 

δημιουργηθεί με την πανδημία COVID-19 και 

ειδικότερα για την προσωρινή αναστολή της 

υποχρέωσης καταβολής οφειλών από 

πρόσωπα, τα οποία έχουν περιέλθει σε 

αδυναμία καταβολής των εν λόγω οφειλών 

σε πιστωτή.  

 

114.  Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ.Φακ. 23.02.061.038-2020). 

 

Κατάθεση 27.3.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, 

ώστε να καταστεί εφικτή αφενός η δραστική 

μείωση του ετήσιου τέλους το οποίο 

καλούνται να καταβάλουν οι εγγεγραμμένες 

εταιρείες και, αφετέρου, να απαλλαγούν από 

την υποχρέωση καταβολής του εν λόγω 

ετησίου τέλους οι πολύ μικρές εταιρείες που 

είναι εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία.   
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115.  Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 

2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.061-2020). 

Κατάθεση 30.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η  θέσπιση  

νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, 

παραγωγή και διάδοση των επίσημων 

στατιστικών στην Κύπρο η οποία συνάδει με 

τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και 

η κατάργηση του περί Στατιστικής Νόμου.  

 
116.  Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.055-2020). 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε σε 

περίπτωση έκτακτων και ιδιαζουσών 

περιστάσεων πιστωτική διευκόλυνση 

αναφορικά με την οποία παρατηρείται 

καθυστέρηση στην καταβολή της 

συμφωνηθείσας δόσης να μην θεωρείται ως 

μη εξυπηρετούμενη, ενόσω οι εν λόγω 

περιστάσεις επικρατούν.   

 
117.  Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον 

Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.088-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διοικητικής 

Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 

Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2018/822 του Συμβουλίου, 

της 25ης Μαΐου 2018, για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την 

υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές 

ρυθμίσεις.  

 

118.  Ο περί Στοιχημάτων  (Τροποποιητικός) Κατάθεση 3.7.2020 
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Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.113-2020). 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Στοιχημάτων  

Νόμου, έτσι ώστε να δίνετε, η δυνατότητα 

στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), σε 

περιπτώσεις «ανωτέρας βίας», να προβεί 

στις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να 

στηρίξει τους αδειούχους της, για 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και 

δυσκολιών ρευστότητας. Παράλληλα, 

αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της ΕΑΣ 

και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας 

της, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και 

υιοθετώντας πιο ευέλικτες διαδικασίες. 

119.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Κώστα Κώστα, 

βουλευτή του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις).   

(Αρ. Φακ. 23.02.061.077-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να  

περιληφθούν στο έβδομο παράρτημα του 

βασικού νόμου, στο οποίο ορίζονται οι 

εξαιρούμενες από την καταβολή φόρου 

προστιθέμενης αξίας συναλλαγές, οι χολές 

μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

σκοπούς ίσης μεταχείρισης. 

 
120.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 
2020.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και 

Λίνου Παπαγιάννη εκ μέρους του Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.080-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

ανασταλούν οι διαδικασίες εκποίησης 

ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, λόγω των επιπτώσεων 

της έξαρσης της νόσου COVID-19 στην 

οικονομία και ειδικότερα στους δανειολήπτες. 
 

 

 

ΣΧΚ/ΑΚ/ΣΛ  31.7.2020 
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