ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1.

Ο περί ∆ημοτικών ∆ημοψηφισμάτων Κατάθεση: 17.1.2002.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση

Νόμος του 2002.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, νομοθεσίας που να προβλέπει την προκήρυξη και
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- τη διεξαγωγή δημοτικών δημοψηφισμάτων, με τα

Συνεργασία Πολιτών).

οποία θα ζητείται η γνώμη των δημοτών ενός

(Αρ. Φακ. 23.02.005.2002).

δήμου

πάνω

ενδιαφέροντος,

σε
τα

ζητήματα

οποία

κρίνονται

δημόσιου
ιδιαίτερα

σημαντικά.
2.

Ο περί Ρυθμίσεως και Λειτουργίας Κατάθεση: 11.3.2004.
∆ημόσιων, ∆ημοτικών, Κοινοτικών και Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση
Ιδιωτικών Χώρων Στάθμευσης Νόμος ενιαίας νομοθεσίας για τη ρύθμιση και λειτουργία
των

του 2004.
(Πρόταση

νόμου

του

δημόσιων,

δημοτικών,

κοινοτικών

και

Γεώργιου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.

κ.

Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας
Αμμοχώστου).
(Αρ. Φακ. 23.02.020.2004).
3.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κατάθεση: 27.5.2004.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ένταξη της

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, τοποθέτησης
βουλευτή

4.

Κινήματος

πομπών

ή

κεραιών

κινητής

Οικολόγων- τηλεφωνίας στον όρο «ανάπτυξη», ώστε να

Συνεργασία Πολιτών).

απαιτείται πολεοδομική άδεια για την τοποθέτησή

(Αρ. Φακ. 23.02.044.2004).

τους.

Ο

περί

Οδών

και

Οικοδομών Κατάθεση: 13.1.2005.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.
(Πρόταση

νόμου

κοινοβουλευτικής

εκ

μέρους

ομάδας

∆ημοκρατικού Κόμματος).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
της του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,
του ώστε να διασφαλίζονται υψηλές προδιαγραφές
για τις οικοδομές.

(Αρ. Φακ. 23.02.001.2005).
5.

Ο

περί

Αρχείου

Πληθυσμού Κατάθεση: 13.3.2008.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.
(Πρόταση

νόμου

των

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

βουλευτών του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε οι

2
κ.

Κυριάκου

Κάρουλλα,
Γεώργιου

Χατζηγιάννη,

Ονούφριου
Γεωργίου

κοινοβουλευτικής

εκ

Γιώργου επαναπατρισθέντες

Κουλλά
μέρους

ομάδας

μετανάστες

οι

οποίοι

και κατάγονται από τις κατεχόμενες περιοχές να
της μπορούν

να

του καταλόγους

εγγραφούν
της

επαρχίας

στους
από

εκλογικούς
την

οποία

∆ημοκρατικού Συναγερμού).

κατάγονται και όχι στους εκλογικούς καταλόγους

(Αρ. Φακ. 23.02.049.002-2008).

της

επαρχίας

που

διαμένουν

μετά

τον

επαναπατρισμό τους, όπως ισχύει σήμερα.
Με τον προτεινόμενο νόμο δεν επηρεάζεται ο
δημογραφικός χάρτης της Κύπρου, με την έννοια
ότι δεν αφαιρείται πληθυσμός από μία περιοχή σε
άλλη, αφού ο επαναπατρισμός γίνεται σταδιακά.
6.

Ο

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας Κατάθεση: 14.1.2010.

(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.

άρθρου 8 του βασικού νόμου, έτσι ώστε να δίνεται

(Αρ. Φακ. 23.01.051.004-2010).

η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να
κηρύσσει, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας1.

μέρος κρατικής γης που προήλθε από

επίχωση ή υποχώρηση της θάλασσας, ως
παραλία, και
2.

μέρος

παραλίας,

που

παύει

να

χρησιμοποιείται ως παραλία, ως κρατική ακίνητη
ιδιοκτησία.
7.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 6.5.2010.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

Νόμος του 2010.
(Πρόταση

νόμου

εκ

μέρους

Κοινοβουλευτικής

της του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η

Επιτροπής εξουσία στα συμβούλια των δήμων όπως, μετά

Εσωτερικών).

από έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών και

(Αρ. Φακ. 23.02.051.024-2010).

Οικονομικών,

ιδρύουν

ή

συμμετέχουν

σε

εταιρείες, συνεταιρισμούς, σωματεία ή ιδρύματα οι
σκοποί ή οι στόχοι ή οι δραστηριότητες των
οποίων αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων
της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

για

αξιοποίηση

διαθέσιμων κονδυλίων της, στην εκτέλεση έργων
κοινής ωφέλειας, στην παροχή υπηρεσιών, στην
ανάπτυξη

και

διοργάνωση

πολιτιστικών

και

3
κοινωνικών δραστηριοτήτων και στην παροχή
συναφών υπηρεσιών που στόχο έχουν την
ανάπτυξη.
8.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 18.11.2010.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Αρ. 3) Νόμος του 2010.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, του περί ∆ήμων Νόμου, έτσι ώστε να καταργηθεί
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- η

εξουσία

του

Υπουργικού

Συμβουλίου

να

Συνεργασία Πολιτών).

απαγορεύει

τη

διεξαγωγή

δημοψηφίσματος

(Αρ. Φακ. 23.02.051.064-2010).

μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων κοινοτήτων
των περιοχών οι οποίες δεν ελέγχονται από την
Κυπριακή ∆ημοκρατία, για να εξακριβωθεί η
επιθυμία τους ως προς την ανακήρυξη της οικείας
περιοχής σε δήμο.

9.

Ο

περί

Ακίνητης

Ιδιοκτησίας Κατάθεση: 24.3.2011.

(∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διευκόλυνση
της απεμπλοκής της μέγιστης πλειοψηφίας των εξ

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου αδιαιρέτου ιδανικών μεριδίων ιδιοκτητών από
εκ

10.

μέρους

του

Κινήματος χρονοβόρες και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας

Σοσιαλδημοκρατικών Ε∆ΕΚ).

διαδικασίες, προκειμένου να αξιοποιήσουν την

(Αρ. Φακ. 23.02.052.029-2011).

ιδιοκτησία τους.

Ο

περί

∆ημοψηφίσματος

για

τη Κατάθεση: 2.2.2012.

Συνολική ∆ιευθέτηση του Κυπριακού Σκοπός
Προβλήματος Νόμος του 2012.

της

κατοχυρωθεί

πρότασης
η

νόμου

υποχρεωτική

είναι

να

διενέργεια

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, δημοψηφίσματος σε περίπτωση κατάληξης σε
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- συνολική

διευθέτηση

του

Κυπριακού

και

η

Συνεργασία Πολιτών).

συμμετοχή σ’ αυτό κατά ενιαίο και συγκροτημένο

(Αρ. Φακ. 23.02.053.004-2012).

τρόπο όλων των Κυπρίων.

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη
ημερομηνίας 19.9.2016.
11.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κατάθεση: 11.4.2013.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
2013.

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,

4
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού ώστε να διευκολύνεται ο αιτητής για έγκαιρη
εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας έκδοση πολεοδομικής άδειας.
του ∆ημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.054.022-2013).
12.

Ο

περί

Αλλοδαπών

Μεταναστεύσεως

και Κατάθεση: 13.6.2013.

(Τροποποιητικός) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του

(Αρ. 3) Νόμος του 2013.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη,

του

κ.

περί

Αλλοδαπών

και

Μεταναστεύσεως

Κυριάκου Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία

βουλευτή

εκλογικής απόκτησης άδειας απασχόλησης στο γεωργικό

περιφέρειας Αμμοχώστου).

και κτηνοτροφικό τομέα, με την κατάργηση της

(Αρ. Φακ. 23.02.054.053-2013).

υποχρέωσης
εργασίας

επικύρωσης

από

το

του

Τμήμα

συμβολαίου

Εργασίας

του

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την έκδοση άδειας προσωρινής
παραμονής για σκοπούς απασχόλησης στους εν
λόγω τομείς.
13.

Ο

περί

Ενοικιοστασίου Κατάθεση: 11.7.2013.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, για
βουλευτή

εκλογικής

περιφέρειας σκοπούς ανακούφισης των ενοικιαστών που

Αμμοχώστου).

πλήττονται

(Αρ. Φακ. 23.02.054.077-2013).

οικονομικής

σοβαρά
κρίσης

λόγω

της

απρόβλεπτης

και

των

οικονομικών

συνθηκών και επιχειρηματικών δεδομένων της
αγοράς.
14.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 20.2.2014.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι όπως αυξηθεί

(Αρ. 2) Νόμος του 2014.

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, το τέλος που επιβάλλεται επί του ιπποδρομιακού
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- στοιχήματος από 1% σε 1,5%.

Συνεργασία Πολιτών και Παύλου Μυλωνά,
βουλευτή

εκλογικής

περιφέρειας

Λεμεσού).
(Αρ. Φακ. 23.02.055.018-2014).

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ

5
απέσυρε την υποστήριξή του στην
πρόταση νόμου.
Βλέπε

επιστολή

ημερομηνίας

19.7.2016.
Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη
ημερομηνίας 19.9.2016.
Αντικαταστάθηκε

ο

εισηγητής

της

Συμμαχίας Πολιτών.
Βλέπε

επιστολή

ημερομηνίας

1.11.2016.
15.

Ο

περί

Αλλοδαπών

Μεταναστεύσεως

και Κατάθεση: 20.2.2014.

(Τροποποιητικός) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του

Νόμος του 2014.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη,
περιφέρειας

των

κ.

Αλλοδαπών

και

Μεταναστεύσεως

Κυριάκου Νόμου, ώστε να απαιτείται από το διευθυντή του
εκλογικής Τμήματος

βουλευτή
Αμμοχώστου

περί

και

Αρχείου

Πληθυσμού

και

Μάριου Μετανάστευσης η παραχώρηση χρηματικής ή

Μαυρίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας άλλης εγγύησης από τραπεζικό ή συνεργατικό
Κερύνειας).

πιστωτικό

ίδρυμα,

τόσο

από

τον εργοδότη

(Αρ. Φακ. 23.02.055.020-2014).

αλλοδαπού όσο και από τον ίδιο τον αλλοδαπό
στον οποίο εκδίδεται άδεια εισόδου ή προσωρινή
άδεια

παραμονής

/

απασχόλησης,

για

να

εκτελέσει σύμβαση εργασίας στη ∆ημοκρατία, η
οποία

να

είναι

επαρκής

για

να

καλύψει

συγκεκριμένα έξοδα, αντί η εν λόγω εγγύηση να
παραχωρείται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη
αλλοδαπού, όπως ισχύει σήμερα.
16.

Ο

περί

Προστασίας

(Τροποποιητικός)

της

Νόμος

Παραλίας Κατάθεση: 3.7.2014.
του

2014. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους του βασικού νόμου για την προστασία της
εκ

μέρους

του

Κινήματος παραλίας, έτσι ώστε να αρθεί η απαγόρευση

Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

παροχής διευκολύνσεων σε αλιευτικά καταφύγια,

(Αρ. Φακ. 23.02.055.056-2014).

λιμάνια,

μαρίνες,

σκάφη

αναψυχής

και

κρουαζιερόπλοια, στα πλαίσια του καθορισμού
από τις οικείες τοπικές αρχές των σημείων των

6
παραλιών στα οποία επιτρέπεται η παροχή
διευκολύνσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα
εγκεκριμένα σχέδια χρήσης της παραλίας.
17.

Ο

περί

Προστασίας

Παραλίας Κατάθεση: 23.9.2014.

της

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε

2014.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, να
βουλευτή

Κινήματος

καταργηθεί

Οικολόγων- απαγόρευση

η

της

καθολική

και

παρουσίας

ολόχρονη

σκύλων

και

Συνεργασία Πολιτών).

γενικότερα ζώων στις παράλιες περιοχές της

(Αρ. Φακ. 23.02.055.079-2014).

Κύπρου, που ισχύει σήμερα.

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη
ημερομηνίας 19.9.2016.
18.

Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Κατάθεση: 27.11.2014.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου,

2014.

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Νουρή εκ ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένες αδυναμίες
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του που

19.

παρουσιάζονται

στη

σύνδεση

με

το

∆ημοκρατικού Συναγερμού).

αποχετευτικό σύστημα των υποστατικών που

(Αρ. Φακ. 23.02.055.110-2014).

είναι χωροθετημένα σε ιδιωτικές διόδους.

Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Κατάθεση: 14.5.2015.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, έτσι

2015.

(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους ώστε να επιτραπεί, κατ’ εξαίρεση, η παραχώρηση
εκ

μέρους

του

Κινήματος αδειών παροχής διευκολύνσεων στα λιμάνια

Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

Πάφου και Λατσιού, υπό τους όρους και τις

(Αρ. Φακ. 23.02.056.065-2015).

προϋποθέσεις που θα καθορισθούν στον περί
Προστασίας της Παραλίας Νόμο.

20.

Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Κατάθεση: 17.7.2015.
Νόμος του 2015.

Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

θέσπιση

(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015).

νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, ώστε ο πολίτης να απολαμβάνει
περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, με το
χαμηλότερο δυνατό κόστος, ανεξαρτήτως του

7
τόπου

διαμονής

του,

με

διαφάνεια,

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
21.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 17.7.2015.
(Αρ. 6) Νόμος του 2015.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.056.149-2015).

περί Κοινοτήτων Νόμου, με στόχο την ενίσχυση
του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού
πλαισίου του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης
των κοινοτήτων.

22.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 17.7.2015.

(Αρ. 6) Νόμος του 2015.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.056.150-2015).

περί ∆ήμων Νόμου, με στόχο την ενίσχυση του
ρυθμιστικού,

εποπτικού

και

συντονιστικού

πλαισίου του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης
των δήμων.
23.

Ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών των Κατάθεση: 19.11.2015.
Περιοχές Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση

Ναυαγοσωστών

σε

Προστασίας

Λουομένων

των

θεσμού

Θάλασσα Νόμος του 2015.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη,

του

στη νομοθεσίας για τη νομοθετική ρύθμιση του

κ.

βουλευτή

των

ναυαγοσωστών

που

Κυριάκου δραστηριοποιούνται σε περιοχές προστασίας των
εκλογικής λουομένων στη θάλασσα, στα πλαίσια ενός

περιφέρειας Αμμοχώστου).

ολοκληρωμένου

(Αρ. Φακ. 23.02.056.155-2015).

προστασίας στις εν λόγω περιοχές.

σχεδίου

ναυαγοσωστικής

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου
προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.

∆ιορισμός

του

απαιτούμενου

αριθμού

ναυαγοσωστών για κάθε περιοχή προστασίας
των λουομένων στη θάλασσα με βάση το σχέδιο
ναυαγοσωστικής προστασίας..
2.

Καθορισμός των καθηκόντων, των ευθυνών

και των προσόντων των ναυαγοσωστών μέσω
Κανονισμών..
3.

Κατάρτιση,

έγκριση

και

γνωστοποίηση

σχεδίου ναυαγοσωστικής προστασίας για κάθε
περιοχή
θάλασσα.

προστασίας

των

λουομένων

στη
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4.

Σύσταση

Τεχνικής

Ναυαγοσωστικής

για

Επιτροπής

σκοπούς

ελέγχου

της

εφαρμογής του προτεινόμενου Νόμου.
5.

Ρύθμιση

λειτουργίας

σχολών

ναυαγοσωστικής.
6.

Ευθύνη λουομένων για συμμόρφωση σε

υποδείξεις

των

ναυαγοσωστών

που

δραστηριοποιούνται σε περιοχή προστασίας των
λουομένων στη θάλασσα.
24.

Ο

περί

Κτηματομεσιτών Κατάθεση: 3.12.2015.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου του περί Κτηματομεσιτών Νόμου, έτσι ώστε να
και Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της εκσυγχρονιστούν
κοινοβουλευτικής

ομάδας

ορισμένες

διατάξεις

του.

του Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου

∆ημοκρατικού Συναγερμού).

προβλέπονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη

(Αρ. Φακ. 23.02.056.169-2015).

βασική νομοθεσία:
1.

Εκσυγχρονισμός των διατάξεών της με τις

οποίες καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να
πληρεί πρόσωπο για την εγγραφή του στο
Μητρώο

Κτηματομεσιτών

και

στο

Μητρώο

Βοηθών Κτηματομεσιτών.
2.

Εισαγωγή σε αυτήν πρόνοιας σύμφωνα με

την οποία για την ανανέωση σε πρόσωπο της
ετήσιας

άδειας

άσκησης

κτηματομεσίτη

ή

απαιτείται

προσκόμιση

η

βοηθού

επαγγέλματος

κτηματομεσίτη
στο

θα

Συμβούλιο

Εγγραφής Κτηματομεσιτών σχετικής βεβαίωσης
για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξή του.
25.

Ο

περί

∆ημοψηφισμάτων Κατάθεση: 7.7.2016.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του περί ∆ημοψηφισμάτων Νόμου, ώστε να
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

θεσμοθετηθεί η δυνατότητα στον πολίτη να

(Αρ. Φακ. 23.02.057.046-2016).

αποφασίζει για σημαντικά θέματα ή έστω να
εκφράζει τη γνώμη του για αυτά.

26.

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Κατάθεση: 16.9.2016.
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Αντιπροσώπων

(Τροποποιητικός) Σκοπός

της

πρότασης

νόμου

είναι

ο

εκσυγχρονισμός του εκλογικού νόμου, με την

(Αρ. 6) Νόμος του 2016.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας για την
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

εκλογή δεκαπέντε βουλευτών επικρατείας από το

(Αρ. Φακ. 23.02.057.062-2016).

σύνολο του εκλογικού σώματος. Η ψηφοφορία θα
γίνεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και για τους
σκοπούς της εκλογής αυτής η επικράτεια της
Κύπρου θα θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια.

27.

Ο

περί

Αρχείου

Πληθυσμού Κατάθεση: 30.9.2016.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
2016.

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, καταστεί δυνατή η αυτεπάγγελτη εγγραφή στον
βουλευτή

εκλογικής

περιφέρειας εκλογικό

κατάλογο

των

προσώπων

που

αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Λευκωσίας).
(Αρ. Φακ. 23.02.057.064-2016).
28.

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Κατάθεση: 14.10.2016.
Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών

2016.

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Νόμου, ώστε η πώληση, διάθεση, χορήγηση και
Θεοπέμπτου,

βουλευτή

Κινήματος κατανάλωση

οινοπνευματωδών

ποτών

να

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).

απαγορεύεται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ ετών

(Αρ. Φακ. 23.02.057.081-2016).

αντί σε άτομα κάτω των δεκαεπτά ετών που
ισχύει μέχρι σήμερα. Η πιο πάνω τροποποίηση
προτείνεται
Παγκόσμιου

με

βάση

τις

Οργανισμού

συστάσεις
Υγείας

και

του
της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29.

Ο περί της Έκπτωσης από το Αξίωμα Κατάθεση: 20.1.2017.
Ορισμένων

Αξιωματούχων

της Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή

Κυπριακής ∆ημοκρατίας Νόμος του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να θεσμοθετηθεί η
2017.

δυνατότητα

ανάκλησης

ορισμένων

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, αξιωματούχων, υπό προϋποθέσεις και έπειτα
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

από αίτημα των πολιτών, με απώτερο στόχο την

(Αρ. Φακ. 23.02.058.002-2017).

πρόωρη λήξη της θητείας τους.
Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου
εισάγονται ρυθμίσεις, ώστε να εκπίπτουν από το
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αξίωμά τους ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, οι
βουλευτές, οι δήμαρχοι και οι εκλελεγμένοι
κοινοτάρχες,

σε

περίπτωση

αθέτησης

των

προεκλογικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν έναντι
των πολιτών.
30.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 27.1.2017.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του

περί

Κοινοτήτων

Νόμου,

ώστε

να

Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

τροποποιηθούν οι διατάξεις αυτού οι οποίες

(Αρ. Φακ. 23.02.058.005-2017).

προβλέπουν τις περιπτώσεις κένωσης της θέσης
κοινοτάρχη, κατά τρόπο που να καθοριστεί σε
αυτές η δυνατότητα κένωσης της θέσης του
επιπροσθέτως

και

μετά

από

τη

διενέργεια

δημοψηφίσματος στην κοινότητα για αθέτηση
προεκλογικής δέσμευσης προς τους πολίτες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Έκπτωσης
από το Αξίωμα Ορισμένων Αξιωματούχων της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας Νόμου.
31.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 27.1.2017.

Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε να τροποποιηθούν
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

οι διατάξεις αυτού οι οποίες προβλέπουν τις

(Αρ. Φακ. 23.02.058.006-2017).

περιπτώσεις κένωσης της θέσης δημάρχου, κατά
τρόπο που να καθοριστεί σε αυτές η δυνατότητα
κένωσης της θέσης του επιπροσθέτως και μετά
από τη διενέργεια δημοψηφίσματος στο δήμο για
αθέτηση προεκλογικής δέσμευσης προς τους
πολίτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της
Έκπτωσης

από

Αξιωματούχων

το

της

Αξίωμα

Κυπριακής

Ορισμένων
∆ημοκρατίας

Νόμου.
32.

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 27.1.2017.
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε πρόσωπο το
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του
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(Αρ. Φακ. 23.02.058.011-2017).

κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου
για δύο θητείες να μη δύναται να εκλεγεί ως
κοινοτάρχης ή μέλος του κοινοτικού συμβουλίου,
αντίστοιχα.

33.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 27.1.2017.
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Αρ. 2) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του περί ∆ήμων Νόμου, ώστε πρόσωπο το οποίο
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου ή

(Αρ. Φακ. 23.02.058.012-2017).

του μέλους δημοτικού συμβουλίου για δύο θητείες
να μη δύναται να εκλεγεί ως δήμαρχος ή μέλος
του δημοτικού συμβουλίου, αντίστοιχα.

34.

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Κατάθεση: 27.1.2017.
Κοινοβουλίου Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

Ευρωπαϊκού

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

του

περί

της

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, Ευρωπαϊκού

Εκλογής

των

Κοινοβουλίου

Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

πρόσωπο

(Αρ. Φακ. 23.02.058.013-2017).

υποψηφιότητα

να

μη
για

Μελών

Νόμου,

ώστε

να

θέσει

δικαιούται
μέλος

του

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου αν έχει ήδη υπηρετήσει στο αξίωμα
αυτό για δύο θητείες.
35.

Ο

περί

Σχολικών

Εφορειών Κατάθεση: 27.1.2017.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου, ώστε
Προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών).

πρόσωπο το οποίο έχει ήδη υπηρετήσει στη θέση

(Αρ. Φακ. 23.02.058.014-2017).

αιρετού μέλους σχολικής εφορείας για δύο θητείες
να μη δύναται να εκλεγεί ξανά στη θέση αυτή.

36.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κατάθεση: 19.5.2017.
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,
εκ

μέρους

του

Κινήματος ώστε

οι

ιδιοκτήτες

ακίνητης

ιδιοκτησίας

να

Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

ενημερώνονται επαρκώς και εγκαίρως από το

(Αρ. Φακ. 23.02.058.045-2017).

διευθυντή

του

Οικήσεως

ή

Τμήματος

την

οικεία

Πολεοδομίας
πολεοδομική

και
αρχή,

ανάλογα με την περίπτωση, για αποφάσεις οι
οποίες λαμβάνονται και ενδέχεται να επηρεάζουν
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ουσιωδώς την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας τους.
37.

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Κατάθεση: 19.5.2017.
Κοινοβουλίου Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση

Ευρωπαϊκού

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του διαδικασίας

οριζόντιας

ψηφοφορίας

κατά

τη

διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των

2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες που δε θεωρούν τον

Συνεργασία Πολιτών).

εαυτό τους ότι υποστηρίζει συγκεκριμένο κόμμα

(Αρ. Φακ. 23.02.058.047-2017).

να

ψηφίζουν

υποψηφίους

από

διάφορους

συνδυασμούς.
38.

Ο περί της Εκλογής των Μελών της Κατάθεση: 19.5.2017.
Βουλής

Αντιπροσώπων Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θεσμοθέτηση

των

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του διαδικασίας

οριζόντιας

ψηφοφορίας

κατά

τη

διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των

2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να
βουλευτή

Οικολόγων- δίνεται η ευκαιρία σε πολίτες που δε θεωρούν τον

Κινήματος

Συνεργασία Πολιτών).

εαυτό τους ότι υποστηρίζει συγκεκριμένο κόμμα

(Αρ. Φακ. 23.02.058.048-2017).

να

ψηφίζουν

υποψηφίους

από

διάφορους

συνδυασμούς.
39.

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Κατάθεση: 16.6.2017.
Αντιπροσώπων

(Τροποποιητικός) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των

(Αρ. 4) Νόμος του 2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά, Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε να καταργηθεί η
βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων στο χώρο
και των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου διεξαγωγής της ψηφοφορίας.
Παπαγιάννη

εκ

μέρους

του

Εθνικού

Λαϊκού Μετώπου).
(Αρ. Φακ. 23.02.058.061-2017).
40.

Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Κατάθεση: 22.9.2017.
Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος του Σκοπός

του

νομοσχεδίου
πλαισίου

για

είναι
τη

η

θέσπιση

2017.

νομοθετικού

ρύθμιση

της

(Αρ. Φακ. 23.01.058.152-2017).

λειτουργίας και του θεμιτού ελέγχου της δράσης
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που

Παραπέμφθηκε

αρχικά

στην έχουν ως κύριο σκοπό τους την άσκηση μιας ή
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Επιτροπή περισσότερων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας,

Κοινοβουλευτική

για λόγους ευρύτερης προστασίας του δημοσίου

Οικονομικών.
Βλέπε

ημερομηνίας συμφέροντος.

σημείωμα

3.10.2017.
41.

Ο

περί

Αγαθοεργών

Ιδρυμάτων Κατάθεση: 22.9.2017.

(Καταργητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.058.153-2017).

περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, δεδομένου
ότι η ουσία των προνοιών του αντικαθίσταται από

Παραπέμφθηκε

αρχικά

στην τον περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
Επιτροπή (Πιστοποίηση) Νόμο του 2017, ο οποίος στόχο

Κοινοβουλευτική

έχει

Οικονομικών.
Βλέπε

την

εισαγωγή

ημερομηνίας νομοθετικού

σημείωμα

ενός

πλαισίου

για

εκσυγχρονισμένου
τη

ρύθμιση

της

λειτουργίας και του θεμιτού ελέγχου της δράσης

3.10.2017.

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που
έχουν ως κύριο σκοπό τους την άσκηση μιας ή
περισσοτέρων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας.
42.

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Κατάθεση: 22.9.2017.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του
2017.

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε

(Αρ. Φακ. 23.01.058.154-2017).

να

εισαχθεί

σε

αυτόν

ο

όρος

«Ιδιωτικός

Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας» σε αντικατάσταση
Παραπέμφθηκε

αρχικά

Κοινοβουλευτική

στην του όρου «φιλανθρωπικό ίδρυμα».
Επιτροπή

Οικονομικών.
Βλέπε

σημείωμα

ημερομηνίας

3.10.2017.
43.

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 22.9.2017.
(Αρ. 2) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.058.155-2017).

περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε
αυτόν ο όρος «Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής

Παραπέμφθηκε
Κοινοβουλευτική
Οικονομικών.
Βλέπε
3.10.2017.

σημείωμα

αρχικά

στην Ωφέλειας»,

για

σκοπούς

παραχώρησης

Επιτροπή απαλλαγής από την υποχρέωση χαρτοσήμανσης
στην

υπό

ημερομηνίας προσώπων.

αναφορά

κατηγορία

νομικών
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44.

Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κατάθεση: 22.9.2017.
Κερδών

(Τροποποιητικός)

(Αρ.

3) Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

Νόμος του 2017.

περί

Φορολογίας

Κεφαλαιουχικών

Κερδών

(Αρ. Φακ. 23.01.058.156-2017).

Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ο όρος
«Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας» σε

Παραπέμφθηκε

στην αντικατάσταση του όρου «φιλανθρωπικό ίδρυμα».

αρχικά

Κοινοβουλευτική

Επιτροπή

Οικονομικών.
Βλέπε

σημείωμα

ημερομηνίας

3.10.2017.
45.

Ο

περί

∆ήμων

(Τροποποιητικός) Κατάθεση: 13.10.2017.

(Αρ. 4) Νόμος του 2017.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου περί ∆ήμων Νόμου, έτσι ώστε η στάθμευση
Θεοπέμπτου,

βουλευτή

Οικολόγων-Συνεργασία

Κινήματος ηλεκτρικών οχημάτων στους δημοτικούς χώρους

Πολιτών

και στάθμευσης και στους χώρους στους οποίους

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της βρίσκονται παρκόμετρα να είναι δωρεάν.
κοινοβουλευτικής

ομάδας

του

∆ημοκρατικού Κόμματος).
(Αρ. Φακ. 23.02.058.099-2017).
46.

Ο

περί

της

∆ιευκόλυνσης

των Κατάθεση: 20.11.2017.

Επενδύσεων Νόμος του 2017.

Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

θέσπιση

(Αρ. Φακ. 23.01.058.190-2017).

νομοθετικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της
αδειοδότησης των μεγάλων επενδύσεων.

47.

Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Κατάθεση: 2.3.2018.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση και

Νόμος του 2018.

διατήρηση
(Αρ. Φακ. 23.01.059.060-2018).

48.

Ο

περί

Προστασίας

της

μητρώου

εγγραφής

κοινωνικών

επιχειρήσεων.
Παραλίας Κατάθεση: 23.3.2018.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη του Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε η
εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων- ερμηνεία
Συνεργασία Πολιτών).

του

όρου

«παραλία»

περιλαμβάνεται σε αυτόν να εκσυγχρονιστεί.

που
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(Αρ. Φακ. 23.02.059.014-2018).
49.

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Κατάθεση: 30.3.2018.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

Νόμος του 2018.

περί Προσφύγων Νόμου, έτσι ώστε να επιτραπεί
(Αρ. Φακ. 23.01.059.077-2018).

στην Υπηρεσία Ασύλου, όπου κρίνεται αναγκαίο,
να

εκχωρεί

σε

άλλη

αρμόδια

αρχή

την

αρμοδιότητά της για εξασφάλιση εκμίσθωσης
υπηρεσιών άλλων οργανισμών σχετικά με τη
διαχείριση

της

λειτουργίας

των

κέντρων

φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας.
50.

Ο

περί

Αρχείου

(Τροποποιητικός)

Νόμος

Πληθυσμού Κατάθεση: 30.3.2018.
του

2018. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε η
και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου
του

Κινήματος

Οικολόγων-Συνεργασία συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών

Πολιτών).

επιχειρηματιών και επενδυτών να επιτρέπονται

(Αρ. Φακ. 23.02.059.019-2018).

υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται
με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται
στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.

51.

Ο περί Θέσπισης, Εγγραφής και
Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού

Κατάθεση: 20.4.2018.
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή του
θεσμού του ορκωτού μεταφραστή με στόχο να

Μεταφραστή Νόμος του 2018.
(Αρ. Φακ. 23.01.059.082-2018).

αποκεντρωθεί

η

χορήγησης

παροχή

επίσημα

της

υπηρεσίας

πιστοποιημένων

μεταφράσεων, δεδομένου ότι σήμερα η εν λόγω
υπηρεσία παρέχεται μόνο από το Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών.

52.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Κατάθεση: 4.5.2018.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

ώστε

στις

περιπτώσεις

χορήγησης

από

το
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Συνεργασία Πολιτών).

Υπουργικό Συμβούλιο πολεοδομικής άδειας κατά

(Αρ. Φακ. 23.02.059.023-2018).

παρέκκλιση

του

σχεδίου

ανάπτυξης

να

εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Εκτίμησης
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες για
ορισμένα έργα που υπόκεινται σε πολεοδομική
άδεια απαιτείται η υποβολή στην πολεοδομική
αρχή

μελέτης

εκτίμησης

επιπτώσεων

στο

περιβάλλον ή προκαταρκτική έκθεση επιπτώσεων
στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, με την πρόταση
νόμου

σκοπείται

η

εισαγωγή

στην

υπό

τροποποίηση βασική νομοθεσία προνοιών για την
επιβολή διοικητικού προστίμου σε περίπτωση
παράβασης ή μη συμμόρφωσης προσώπου με
διάταγμα εκδιδόμενο για τον τερματισμό της
χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας ή την επιβολή όρων
για τη συνέχιση της χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας
ή τη μετατροπή ή την αφαίρεση οικοδομών ή
έργων.
53.

Ο

περί

Ρυθμίσεως

Οδών

και Κατάθεση: 18.5.2018.

Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

του 2018.
(Πρόταση

νόμου

του

κ

Χαράλαμπου ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι

Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος έκδοσης άδειας κατεδάφισης.
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών).
(Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018).
54.

Ο περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κατάθεση: 1.6.2018.
(Προϋποθέσεις Εισόδου και ∆ιαμονής Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στο
Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την κυπριακό δίκαιο της πράξης της Ευρωπαϊκής
Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του
Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Ανταλλαγές

Μαθητών

ή

τα της

11ης

Μαΐου

2016

σχετικά

με

τις

Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμος του προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων
2018.

τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές,

(Αρ. Φακ. 23.01.059.115-2018).

την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία,
τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά
προγράμματα

και

την

απασχόληση

των
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εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)».
55.

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες

Κατάθεση: 22.6.2018.

Εκπομπής Ήχου) (Τροποποιητικός)

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

Νόμος του 2018.

περί

(Αρ. Φακ. 23.01.059.132-2018).

Ήχου) Νόμου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή

Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

των διατάξεων του εν λόγω νόμου μέχρι την
ημερομηνία που θα καθορίζει το Υπουργικό
Συμβούλιο με βάση γνωστοποίησή του που θα
δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα.
56.

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Κατάθεση: 22.6.2018.
Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2)

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,

2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού ώστε

να

εξαιρούνται

από

την

υποχρέωση

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας οι κατασκευές
του ∆ημοκρατικού Συναγερμού).

με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10)

(Αρ. Φακ. 23.02.059.058-2018).

τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες ανεγείρονται σε
ιδιόκτητο τεμάχιο στην ύπαιθρο για σκοπούς
φύλαξης εργαλείων ή οικόσιτων ζώων και/ή
πουλερικών, καθώς και οι πρόχειρες κατασκευές
από ευτελή υλικά, με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει
τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

57.

Ο

περί

Ρυθμίσεως

Οδών

και Κατάθεση: 22.6.2018.

Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

Νόμος του 2018.

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού ώστε

να

εξαιρούνται

από

την

υποχρέωση

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας εξασφάλισης άδειας οικοδομής οι κατασκευές με
του ∆ημοκρατικού Συναγερμού).

εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10)

(Αρ. Φακ. 23.02.059.059-2018).

τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες ανεγείρονται σε
ιδιόκτητο τεμάχιο στην ύπαιθρο για σκοπούς
φύλαξης εργαλείων ή οικόσιτων ζώων και/ή
πουλερικών, καθώς και οι πρόχειρες κατασκευές
από ευτελή υλικά, με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει
τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

58.

Ο

περί

του

Προϋποθέσεων

Καθορισμού
και

των

των Κατάθεση: 8.7.2018.

Τεχνικών Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση
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Προδιαγραφών για την Κατασκευή και νομοθεσίας

για

την

ασφαλή

λειτουργία

τη

Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και συντήρηση και τον έλεγχο των παιδότοπων και
Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών των παιδικών χαρών.
Χαρών Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου
Θεοπέμπτου,

βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
(Αρ. Φακ. 23.02.059.066-2018).

∆Π/ΣΛ
10.7.2018

-

