
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

IΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 
1.  Ο περί Δημοτικών Δημοψηφισμάτων 

Νόμος του 2002. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.005.2002). 

 

 
 

Κατάθεση: 17.1.2002. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας που να προβλέπει την προκήρυξη και 

τη διεξαγωγή δημοτικών δημοψηφισμάτων, με τα 

οποία θα ζητείται η γνώμη των δημοτών ενός 

δήμου πάνω σε ζητήματα δημόσιου 

ενδιαφέροντος, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα 

σημαντικά. 

 

2.  Ο περί Ρυθμίσεως και Λειτουργίας 
Δημόσιων, Δημοτικών, Κοινοτικών και 
Ιδιωτικών Χώρων Στάθμευσης Νόμος 
του 2004.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου).  

(Αρ. Φακ. 23.02.020.2004). 
 

Κατάθεση: 11.3.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

ενιαίας νομοθεσίας για τη ρύθμιση και λειτουργία 

των δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών και 

ιδιωτικών χώρων στάθμευσης. 

 
 

3.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.044.2004). 

 

Κατάθεση: 27.5.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η ένταξη της 

τοποθέτησης πομπών ή κεραιών κινητής 

τηλεφωνίας στον όρο «ανάπτυξη», ώστε να 

απαιτείται πολεοδομική άδεια για την τοποθέτησή 

τους. 

 
4.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)   (Αρ. 3) 

Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.064-2010). 

 
 

Κατάθεση: 18.11.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να καταργηθεί 

η εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να 

απαγορεύει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 

μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων κοινοτήτων 

των περιοχών οι οποίες δεν ελέγχονται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία, για να εξακριβωθεί η 

επιθυμία τους ως προς την ανακήρυξη της οικείας 

περιοχής σε δήμο. 



 
5.  Ο περί Δημοψηφίσματος για τη Συνολική 

Διευθέτηση του Κυπριακού 
Προβλήματος Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.004-2012). 

 

Βλέπε επιστολή κ. Γιώργου Περδίκη 
ημερομηνίας 19.9.2016. 
 

Κατάθεση: 2.2.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να 

κατοχυρωθεί η υποχρεωτική διενέργεια 

δημοψηφίσματος σε περίπτωση κατάληξης σε 

συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και η 

συμμετοχή σ’ αυτό κατά ενιαίο και συγκροτημένο 

τρόπο όλων των Κυπρίων.  

 

6.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.054.053-2013). 

Κατάθεση: 13.6.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

Νόμου, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία 

απόκτησης άδειας απασχόλησης στο γεωργικό 

και κτηνοτροφικό τομέα, με την κατάργηση της 

υποχρέωσης επικύρωσης του συμβολαίου 

εργασίας από το Τμήμα Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για την έκδοση άδειας προσωρινής 

παραμονής για σκοπούς απασχόλησης στους εν 

λόγω τομείς. 

 
7.  Ο περί Ενοικιοστασίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.077-2013). 

Κατάθεση: 11.7.2013. 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, για 

σκοπούς ανακούφισης των ενοικιαστών που 

πλήττονται σοβαρά λόγω της απρόβλεπτης 

οικονομικής κρίσης και των οικονομικών 

συνθηκών και επιχειρηματικών δεδομένων της 

αγοράς. 

 

8.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός)          
(Αρ. 2) Νόμος του 2014. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών και Παύλου Μυλωνά, βουλευτή 

Κατάθεση: 20.2.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι όπως αυξηθεί 

το τέλος που επιβάλλεται επί του ιπποδρομιακού 

στοιχήματος από 1% σε 1,5%. 

 



εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.018-2014). 

 

 

Το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 
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. 
 

 

9.  Ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2014.  
(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Σταύρου  και 

Μιχάλη Σοφοκλέους εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.110-2014). 

 

Κατάθεση: 27.11.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, 

ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένες αδυναμίες 

που παρουσιάζονται στη σύνδεση με το 

αποχετευτικό σύστημα των υποστατικών που 

είναι χωροθετημένα σε ιδιωτικές διόδους. 

 

10.  Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων 
Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.148-2015). 

Κατάθεση: 17.7.2015. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ώστε ο πολίτης να απολαμβάνει 

περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, ανεξαρτήτως του 

τόπου διαμονής του, με διαφάνεια, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

 
11.  Ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών των 

Ναυαγοσωστών σε Περιοχές 
Προστασίας των Λουομένων στη 
Θάλασσα Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου 

Κατάθεση: 19.11.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη νομοθετική ρύθμιση του 

θεσμού των ναυαγοσωστών που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές προστασίας των 



Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 
(Αρ. Φακ. 23.02.056.155-2015). 

λουομένων στη θάλασσα, στα πλαίσια ενός 

ολοκληρωμένου σχεδίου ναυαγοσωστικής 

προστασίας στις εν λόγω περιοχές. 

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Διορισμός 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 προστασίας των λουομένων στη 

θάλασσα. 

4. Σύσταση Τεχνικής Επιτροπής 

Ναυαγοσωστικής για 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. 

 

12.  Ο περί Δημοψηφισμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.046-2016). 

Κατάθεση: 7.7.2016.  
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημοψηφισμάτων Νόμου, ώστε να 

θεσμοθετηθεί η δυνατότητα στον πολίτη να 

αποφασίζει για σημαντικά θέματα ή έστω να 

εκφράζει τη γνώμη του για αυτά. 

 
13.  Ο περί της Έκπτωσης από το Αξίωμα 

Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

Κατάθεση: 20.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η εισαγωγή 

νομοθετικού πλαισίου, ώστε να θεσμοθετηθεί η 

δυνατότητα ανάκλησης ορισμένων 

αξιωματούχων, υπό προϋποθέσεις και έπειτα 

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 

αξίωμά τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι 

βουλευτές, οι δήμαρχοι και οι εκλελεγμένοι 

κοινοτάρχες, σε περίπτωση αθέτησης των 

προεκλογικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν έναντι 

των πολιτών.  

 
14.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.005-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να 

τροποποιηθούν οι διατάξεις αυτού οι οποίες 

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 Δημοκρατίας Νόμου. 
 

15.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα εκ 

μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.006-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δήμων Νόμου, ώστε να τροποποιηθούν 

οι διατάξεις αυτού οι οποίες προβλέπουν τις 

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 στον δήμο για 

αθέτηση προεκλογικής δέσμευσης προς τους 

πολίτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 

Έκπτωσης από το Αξίωμα Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Νόμου. 
 

16.  Ο περί Ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος του 

Κατάθεση: 22.9.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 



2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.152-2017). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών. 
Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 3.10.2017. 
 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της 

λειτουργίας και του θεμιτού ελέγχου της δράσης 

των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που 

έχουν ως κύριο σκοπό τους την άσκηση μιας ή 

περισσότερων δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, 

για λόγους ευρύτερης προστασίας του δημοσίου 

συμφέροντος. 

 
17.  Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.154-2017). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών. 
Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 3.10.2017. 
 

Κατάθεση: 22.9.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε 

να εισαχθεί σε αυτόν ο όρος «Ιδιωτικός 

Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας» σε αντικατάσταση 

του όρου «φιλανθρωπικό ίδρυμα». 

 

18.  Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.155-2017). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών. 
Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 3.10.2017. 
 

Κατάθεση: 22.9.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε 

αυτόν ο όρος «Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής 

Ωφέλειας», για σκοπούς παραχώρησης 

απαλλαγής από την υποχρέωση χαρτοσήμανσης 

στην υπό αναφορά κατηγορία νομικών 

προσώπων. 

 

19.  Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος 
του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.156-2017). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών. 
Βλέπε σημείωμα ημερομηνίας 3.10.2017. 
 

Κατάθεση: 22.9.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν ο όρος 

«Ιδιωτικός Οργανισμός Κοινής Ωφέλειας» σε 

αντικατάσταση του όρου «φιλανθρωπικό ίδρυμα». 

 

20.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

Κατάθεση: 23.3.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 



(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.014-2018). 

 

του Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε η 

ερμηνεία του όρου «παραλία» που 

περιλαμβάνεται σε αυτόν να εκσυγχρονιστεί. 

 

21.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.023-2018). 

Κατάθεση: 4.5.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

ώστε στις περιπτώσεις χορήγησης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο πολεοδομικής άδειας κατά 

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. 

 

22.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.059.028-2018). 

 

Κατάθεση: 18.5.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,  

ώστε να καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι 

έκδοσης άδειας  κατεδάφισης. 

 

23.  Ο περί του Καθορισμού των 
Προϋποθέσεων και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών για την Κατασκευή και 

Κατάθεση: 8.7.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για την ασφαλή λειτουργία, τη 



Ασφαλή Λειτουργία, Συντήρηση και 
Έλεγχο των Παιδότοπων και Παιδικών 
Χαρών Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.066-2018). 

 

συντήρηση και τον έλεγχο των παιδότοπων και 

των παιδικών χαρών. 

 

 

24.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.151-2018). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.  
(Απόφαση Ολομέλειας ημερομηνίας 
27.7.2018.) 
 

Κατάθεση: 13.7.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Ποινικού Κώδικα Νόμου για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της ηχορύπανσης 

που προκαλείται από τη χρήση οργάνων που 

ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους χώρους ή κοντά 

σε δημόσιους χώρους, χωρίς άδεια ή κατά 

παράβαση των όρων αυτής. 

 

25.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.152-2018). 

 

Παραπέμφθηκε αρχικά στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.  
(Απόφαση Ολομέλειας ημερομηνίας 
27.7.2018.) 
 

Κατάθεση: 13.7.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου  

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

ηχορύπανσης που προκαλείται από τη χρήση 

οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε δημόσιους 

χώρους ή κοντά σε δημόσιους χώρους, χωρίς 

άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής. 

 

26.  Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.082-2018). 

Κατάθεση: 28.9.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ερμηνείας Νόμου, ώστε ο ορισμός 

«Κύπριος» να  αντικατασταθεί με νέο  ορισμό ο 

οποίος να συνάδει με τον αντίστοιχο ορισμό του 

ίδιου όρου στον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο. 
 

27.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, 

Κατάθεση: 16.11.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε 

η παροχή διευκολύνσεων σε αλιευτικά καταφύγια, 



βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.099-2018).  

 

λιμάνια και μαρίνες να επιτρέπεται, νοουμένου ότι 

τα σκάφη που διακινούνται κατέχουν άδεια 

κατηγορίας Β. 

 
28.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα  

εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.109-2018). 

Κατάθεση: 30.11.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του  περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

ώστε να θεσμοθετηθεί νέα διαδικασία σε σχέση με 

την έκδοση πολεοδομικών αδειών για ορισμένες 

αναπτύξεις. 

 
29.  Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα  

εκ μέρους της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.110-2018). 

Κατάθεση: 30.11.2018. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του  περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών 

Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί νέα διαδικασία σε 

σχέση με την έκδοση αδειών οικοδομής για 

ορισμένες αναπτύξεις, οι  οποίες δεν είναι 

μεγάλης κλίμακας. 

 

30.  Ο περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και 
Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.009-2019). 

Κατάθεση: 11.1.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι- 

(α) να καθοριστούν οι τρόποι άσκησης των 

διαφόρων αθλημάτων σκοποβολής∙ 

(β) να ρυθμιστεί η κατοχή και η χρήση εντός 

σκοπευτηρίων συγκεκριμένων ειδών όπλων∙  

(γ) να ρυθμιστούν οι διαδικασίες δημιουργίας και 

λειτουργίας σκοπευτηρίων∙   

(δ) να καθοριστούν κριτήρια και προϋποθέσεις 

δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων από 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα∙  

(ε) να καθοριστούν κριτήρια και προϋποθέσεις για 

να καθίσταται δυνατό πρόσωπο να εργαστεί σε 

αδειοδοτημένο σκοπευτήριο∙ και 

(στ) να καθοριστούν οι διαδικασίες κατοχής, 

φύλαξης και μεταφοράς όλων των ειδών όπλων 

και πυρομαχικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σκοπευτηρίων. 

 

31.  Ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών των Κατάθεση: 1.3.2019. 



Ναυαγοσωστών Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Ευανθίας Σάββα εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις και Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.033-2019). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη νομοθετική ρύθμιση του 

θεσμού των ναυαγοσωστών που 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές για τις οποίες 

υφίσταται εγκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας, 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

ναυαγοσωστικής προστασίας στις εν λόγω 

περιοχές. 
 

32.  Ο περί Δημόσιων Κολυμβητικών 
Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.040-2019). 

 

Κατάθεση: 15.3.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών 

Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες 

διατάξεις του. 
 

33.  Ο περί Χωροθέτησης των Σταθμών 
Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ 

μέρους του  Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.048-2019). 

 

Κατάθεση: 15.3.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διασφάλιση 

της ορθής και επιτυχούς ένταξης των σταθμών 

βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δομημένο, φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον. 

34.  Ο περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.144-2019). 

Κατάθεση: 14.6.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να δοθεί η 

δυνατότητα σε επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις 

κρατικές επιχειρήσεις, να εγγραφούν στο Μητρώο 

Kοινωνικών Eπιχειρήσεων. 
 

35.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.071-2019). 

Κατάθεση: 14.6.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

Νόμου, ώστε αφενός να παταχθεί το φαινόμενο 

κατά το οποίο αλλοδαποί εργοδοτούμενοι 

εγκαταλείπουν τους εργοδότες με τους οποίους 

έχουν συνάψει σύμβαση απασχόλησης για να 

εργαστούν παράνομα στη Δημοκρατία και 



αφετέρου να μην κατακρατείται η εγγύηση που 

κατέβαλαν οι εργοδότες στο διευθυντή του 

Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης δυνάμει της ισχύουσας 

νομοθεσίας, χωρίς οι εν λόγω εργοδοτούμενοι να 

έχουν οποιαδήποτε επιβάρυνση. 
 

36.  Ο περί Προστασίας της Παραλίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.088-2019). 

Κατάθεση: 5.7.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι παρέχεται επαρκής χώρος 

για την τοποθέτηση κρεβατιών θάλασσας και 

αλεξηλίων (ομπρελών) πλησίον της ακτογραμμής 

από μεμονωμένα άτομα και οικογένειες. 

 
37.  Ο περί Κτηματομεσιτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.103-2019). 

 

Κατάθεση: 13.9.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Κτηματομεσιτών Νόμου,  ώστε ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής 

Κτηματομεσιτών, ο οποίος εκλέγεται ανά τριετία 

από αδειούχους κτηματομεσίτες, να μη δικαιούται 

να διεκδικήσει επανεκλογή όταν έχει 

συμπληρώσει ήδη δύο θητείες στη θέση αυτή. 

 
38.  Ο περί Κοινόκτητων Οικοδομών και 

Οιονεί Κοινόκτητων Οικοδομών 
(Διαχείριση) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας, 

Ελένης Μαύρου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Κερύνειας και Γεώργιου 

Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.105-2019). 

 

Κατάθεση: 13.9.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για τη ρύθμιση της διαχείρισης των 

κοινόκτητων και των οιονεί κοινόκτητων 

οικοδομών. 

39.  Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.180-2019). 

Κατάθεση: 11.10.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να 

απαγορεύεται η έγκριση νέων αγαθοεργών 



ιδρυμάτων. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί 

μέρος δέσμης νομοσχεδίων με την οποία 

επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού 

πλαισίου που διέπει την αναγνώριση, λειτουργία 

και έλεγχο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα 

οποία θα μετονομαστούν σε ιδιωτικούς 

οργανισμούς κοινής ωφέλειας.  

 
40.  Ο περί της Διευκόλυνσης των 

Επενδύσεων Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.254-2019). 

Κατάθεση: 6.12.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση των 

επενδύσεων στη Δημοκρατία, η οποία θα 

επιτευχθεί με τον καθορισμό σχετικών 

διαδικασιών αδειοδότησης στρατηγικών 

επενδύσεων. 

 
41.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ Ανδρέα Κυπριανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.144-2019). 

Κατάθεση: 6.12.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

ώστε να περιοριστεί η αρμοδιότητα των ειδικών 

επιτροπών άσκησης αισθητικού ελέγχου, τις 

οποίες συμβουλεύεται η Πολεοδομική Αρχή σε 

ορισμένες περιπτώσεις όσον αφορά την αισθητική 

πτυχή των αναπτύξεων, στις αιτήσεις που 

αφορούν αναπτύξεις σε Περιοχές Ειδικού 

Χαρακτήρα. 

 

42.  Ο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.060.147-2019). 

 

Κατάθεση: 11.12.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα 

Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να επεκταθεί η 

προβλεπόμενη προθεσμία εντός της οποίας 

απαιτείται όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα  

ή λέσχες προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις του 

καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια για σκοπούς συμμόρφωσης με την εν 

λόγω βασική νομοθεσία.  

 
43.  Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών (Τροποποιητικός) Νόμος 
Κατάθεση: 17.1.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 



του 2020. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.001-2020). 

του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Οργανισμών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι 

ισχύουσες διατάξεις αυτού που ρυθμίζουν τη 

διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών, την τοποθέτηση 

παιδικών παιχνιδιών σε προγράμματα και τη 

διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και γραφείων 

στοιχημάτων. 

 
44.  Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας 

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

Σιζόπουλου  και Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.016-2020). 

Κατάθεση: 21.2.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, 

ώστε να εισαχθεί σε αυτόν διάταξη σύμφωνα με 

την οποία θα απαγορεύεται η ένταξη, εν όλω ή εν 

μέρει, τεμαχίων γης τα οποία κάηκαν μετά από 

πυρκαγιά ή γειτνιάζουν με εκτάσεις που κάηκαν 

μετά από πυρκαγιά, σε διαφορετική ζώνη κατόπιν 

τροποποίησης του εφαρμοστέου κατά περίπτωση 

σχεδίου ανάπτυξης, καθώς και η αλλαγή χρήσης 

υφιστάμενων αναπτύξεων εντός τέτοιων τεμαχίων 

γης.   

 
45.  Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην 

Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου  και Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ.23.02.061.017-2020). 

Κατάθεση: 21.2.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο 

Νόμου, ώστε να εισαχθεί σε αυτόν διάταξη 

σύμφωνα με την οποία θα απαγορεύεται η 

ένταξη, εν όλω ή εν μέρει, τεμαχίων γης τα οποία 

κάηκαν μετά από πυρκαγιά ή γειτνιάζουν με 

εκτάσεις που κάηκαν μετά από πυρκαγιά, σε 

διαφορετική ζώνη κατόπιν τροποποίησης του 

εφαρμοστέου κατά περίπτωση σχεδίου 

ανάπτυξης, καθώς και η αλλαγή χρήσης 

υφιστάμενων αναπτύξεων εντός τέτοιων τεμαχίων 

γης.   

 
46.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.026-2020) 

Κατάθεση: 28.2.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, έτσι ώστε να 

δύναται να υποβληθούν αιτήσεις για τη χορήγηση 



δελτίου ταυτότητας και την έκδοση ή ανανέωση 

ταξιδιωτικού εγγράφου και σε άλλα σημεία που 

καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Επιπρόσθετα, σκοπείται ο καθορισμός των 

ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδει η Δημοκρατία 

και η αναπροσαρμογή των τελών για τα διάφορα 

ταξιδιωτικά έγγραφα, ώστε να συνάδουν με το 

πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της 

Δημοκρατίας.  

47.  Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών 
και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 
Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ελένης Μαύρου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.024-2020). 

Κατάθεση: 28.2.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και 

Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών 

Νόμου, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν ορισμένες 

διατάξεις του.   

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου 

προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία: 

1. Εισαγωγή σε αυτή διάταξης σύμφωνα με 

την οποία οι λειτουργοί κηδειών και οι 

ταριχευτές που διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο 

Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και 

Ταριχευτών δεν θα επιτρέπεται να έχουν 

μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι 

τέταρτου βαθμού ή οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή άλλη σχέση ή εξάρτηση 

μεταξύ τους, η οποία να μην τους επιτρέπει 

την αντικειμενική και εύλογη άσκηση των 

καθηκόντων τους ως μελών του εν λόγω 

συμβουλίου. 

2. Κατάργηση του Συλλόγου Λειτουργών 

Κηδειών και Ταριχευτών και μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων αυτού στο πιο πάνω 

αναφερόμενο συμβούλιο. 

 

48.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ.Φακ. 23.01.061.031-2020). 

Κατάθεση: 13.3.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Κοινοτήτων Νόμου, με στόχο την ενίσχυση 



του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού 

πλαισίου του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης 

των κοινοτήτων. 

 
49.  Ο περί Δήμων Νόμος του 2020. 

(Αρ.Φακ. 23.01.061.032-2020). 
Κατάθεση: 13.3.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Δήμων Νόμου, με στόχο την ενίσχυση του 

ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού 

πλαισίου του συστήματος τοπικής αυτοδιοίκησης 

των δήμων.  

 
50.  Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) 

(Aρ. 2)  Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.063-2020). 

Κατάθεση: 30.4.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του 

περί Κοινοτήτων Νόμου, με την  εισαγωγή 

διατάξεων οι οποίες αφενός προνοούν για την 

ανάληψη του κόστους μετακίνησης δικτύων ή 

άλλης συναφούς υποδομής από την αρχή στην 

οποία τα δίκτυα αυτά ανήκουν και αφετέρου 

παρέχουν στα Κοινοτικά Συμβούλια τη 

δυνατότητα να καθορίζουν, να επιβάλουν και να 

εισπράττουν τέλος δημόσιου θεάματος. 

 
51.  Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου της κ.  Σάβιας Ορφανίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.056-2020). 

Κατάθεση: 5.6.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως 

Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού 

που προβλέπει ότι για σκοπούς έκδοσης, 

τροποποίησης ή ανανέωσης ενιαίας άδειας 

απαιτείται όπως ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι 

κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου 

ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχύος δύο (2) 

τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής 

αίτησης. 



52.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.061-2020). 

 

Κατάθεση: 5.6.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε να 

περιληφθούν και πρόσωπα των οποίων η  μητέρα 

είναι εκτοπισθείσα στους εκλογικούς καταλόγους 

για τους διαμένοντες σε κάθε εκλογική περιφέρεια 

εκτοπισθέντες εκλογείς.  

53.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 

2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.073-2020). 

Κατάθεση: 3.7.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, ώστε, σε 

περίπτωση διόρθωσης του εκλογικού καταλόγου 

συνεπεία έρευνας και έκδοσης απόφασης του 

Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης, λόγω αλλαγής της διεύθυνσης 

της κατοικίας εκλογέα, να παρέχεται η δυνατότητα 

υποβολής ιεραρχικής προσφυγής από τον 

επηρεαζόμενο εκλογέα ενώπιον του Υπουργού 

Εσωτερικών. 
 

54.  Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.085-2020). 

 

Κατάθεση: 17.7.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε 

αυτόν ρυθμίσεις για την επιβολή εξωδίκου 

προστίμου στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 

αίρεται η διαπιστωθείσα από την αρμόδια αρχή 

οχληρία.  

 

55.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.086-2020). 

 

Κατάθεση: 17.7.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 

Νόμου, ώστε να δύναται  να επιβληθεί εξώδικο 

πρόστιμο για το αδίκημα της πρόκλησης  

οχληρίας στους δήμους. 

 

56.  Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

Κατάθεση: 31.7.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση 

του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, 



(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.095-2020). 

Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ώστε να μειωθεί η 

προβλεπόμενη στον εν λόγω νόμο ελάχιστη 

απαιτούμενη έκταση των νέων τεμαχίων στα 

οποία διαιρείται γη, η οποία είτε δεν αρδεύεται είτε 

δεν είναι  αρδεύσιμη από συνεχή ή εποχιακή 

πηγή ύδατος και η οποία βρίσκεται σε περιοχές 

στις οποίες συστάθηκε συνεταιρισμός ενοποίησης 

και αναδιανομής ή διενεργήθηκε ενοποίηση και 

αναδιανομή δυνάμει των διατάξεων του περί 

Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών 

Κτημάτων Νόμου, από δέκα σκάλες που ισχύει 

σήμερα, σε τέσσερις σκάλες. 
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