ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1.

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Κατάθεση: 16.10.2008.
Άμυνα

∆ημοκρατίας Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

της

του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2008.

κ. ∆ημοκρατίας Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί σε

(Πρόταση νόμου του βουλευτή

Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του αυτόν ότι τα ποσά τα οποία εισπράττονται δυνάμει
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

αυτού θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό του

(Αρ. Φακ. 23.02.049.039-2008).

Πάγιου Ταμείου της ∆ημοκρατίας για αποκλειστική
χρήση και μόνο για την ενίσχυση της αμυντικής
ικανότητας της ∆ημοκρατίας.

2.

Ο

περί

Εθνικής

Φρουράς Κατάθεση: 16.1.2014.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του

(Αρ. Φακ. 23.01.055.001-2014).

περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2013, ώστε να
βελτιωθούν οι διατάξεις της που αφορούν την
στρατολόγηση προσώπων με σκοπό την επίλυση
προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την
εφαρμογή του.

3.

Ο περί Στρατού της ∆ημοκρατίας Κατάθεση: 6.5.2014.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του περί Στρατού της ∆ημοκρατίας Νόμου, ώστε

2014.
(Πρόταση

νόμου

του

κ. να θεσμοθετηθεί το ωράριο υπηρεσίας και οι ώρες

βουλευτή

Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του καθήκοντος
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

των

μελών

του

Στρατού

της

∆ημοκρατίας.

(Αρ. Φακ. 23.02.055.041-2014).

4.

Ο

περί

Εθνικής

Φρουράς Κατάθεση: 9.7.2015.

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
του

2015.

περί

Εθνικής

Φρουράς

Νόμου,

ώστε

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Νικόλα πρόσωπα τα οποία γεννήθηκαν οπουδήποτε κατά
Παπαδόπουλου
κοινοβουλευτικής

εκ

μέρους

ομάδας

∆ημοκρατικού Κόμματος).

της την περίοδο μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και
του της 11ης Ιουνίου 1999, των οποίων ο πατέρας δεν
είναι

πρόσωπο

κυπριακής

καταγωγής

εξ
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(Αρ. Φακ. 23.02.056.100-2015).

αρρενογονίας και δεν έχουν υποβάλει σχετική
αίτηση στον Υπουργό Εσωτερικών για απόκτηση
της ιδιότητας του πολίτη της ∆ημοκρατίας λόγω
του ότι κατά το χρόνο της γέννησής τους η μητέρα
ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της
∆ημοκρατίας,

να

απαλλάσσονται

από

την

υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας,
ανεξαρτήτως αν σήμερα έχουν αποκτήσει την
κυπριακή υπηκοότητα χωρίς την υποβολή της υπό
αναφορά

αίτησης,

τροποποίηση

του

έπειτα
περί

από

Αρχείου

πρόσφατη
Πληθυσμού

Νόμου.
5.

Ο

περί

της Κατάθεση: 15.10.2015.

Αναγνώρισης

Προσφοράς,

Καθιέρωσης

Μνήμης

Τιμής

και

Ωφελημάτων

και

Ημέρας Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
Παροχής του

περί

τους Καθιέρωσης

προς

Αναγνώρισης
Ημέρας

και

Μνήμης

Προσφοράς,
και

Τιμής

και

Αιχμαλώτους Πολέμου του 1974 και Παροχής Ωφελημάτων προς τους Αιχμαλώτους
προς

τους

Εξαρτωμένους

τους Πολέμου του 1974 Νόμου, ώστε η Κυπριακή

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.
(Πρόταση

νόμου

των

κ.

∆ημοκρατία να δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο,

Γιώργου να αποδίδει ηθικές αμοιβές στους αιχμαλώτους

Κάρουλλα, Κώστα Κωνσταντίνου και πολέμου του 1974 οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι
Ελένης

Σταύρου

κοινοβουλευτικής

εκ

μέρους

ομάδας

της στο τηρούμενο δυνάμει των διατάξεων της βασικής
του νομοθεσίας Μητρώο και στην περίπτωση εκείνη

∆ημοκρατικού Συναγερμού).

που

ο

(Αρ. Φακ. 23.02.056.120-2015).

Πολέμου 1974 ή άλλος σχετικός σύνδεσμος
καλείται

Παγκύπριος
να

Σύνδεσμος

υποβάλει

σχετική

Αιχμαλώτων
εισήγηση

και

παραλείπει ή αρνείται να το πράξει.
Περαιτέρω, προτείνεται η ηθική αποκατάσταση
των προσώπων τα οποία διετέλεσαν αιχμάλωτοι
πολέμου του 1974 και οι οποίοι υπήρξαν θύματα
λανθασμένων

χειρισμών,

με

αποτέλεσμα

να

αποστερούνται αδικαιολόγητα και επί σειράν ετών
την εκ μέρους της πολιτείας ηθική αναγνώριση και
έμπρακτη απόδοση τιμής.
6.

Ο περί Στρατού της ∆ημοκρατίας Κατάθεση 31.3.2017
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση
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(Πρόταση

νόμου

του

κ.

Μαρίνου του περί Στρατού της ∆ημοκρατίας Νόμου, έτσι

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος ώστε να επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, σε μέλος
Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ).

του

στρατού

να

ασκεί,

έναντι

αμοιβής,

(Αρ. Φακ. 23.02.058.034-2017).

οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να μετέχει
σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση εκτός των
ωρών της υπηρεσίας του στο στρατό.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη στην πρόταση
νόμου ρύθμιση μέλος του στρατού θα δύναται, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να ασκεί οποιοδήποτε
επάγγελμα ή επιτήδευμα, έπειτα από σχετική
άδεια για μερική απασχόληση που θα του
χορηγείται από τον Υπουργό Άμυνας, αφού λάβει
υπόψη τις απόψεις του Αρχηγού και με τη
σύμφωνη

γνώμη

Πρόνοιας

και

του

Υπουργού

Κοινωνικών

Εργασίας,

Ασφαλίσεων,

με

τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος ο
Υπουργός

Άμυνας

θα

καθορίζει

υπό

τις

περιστάσεις, εφόσον η απασχόλησή του αυτή δε
θα επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την άρτια εκτέλεση
των καθηκόντων του ως μέλους του στρατού.
7.

Ο περί Στρατού της ∆ημοκρατίας

Κατάθεση 29.9.2017

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση

(Πρόταση
Κάρουλλα,

νόμου

των

Ελένης

κ.

Γιώργου του περί Στρατού της ∆ημοκρατίας Νόμου, έτσι

Σταύρου

και ώστε να διαφοροποιηθεί το ισχύον όριο ηλικίας

Κωστάκη Κωνσταντίνου εκ μέρους της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Αξιωματικών
κοινοβουλευτικής

ομάδας

του του Σώματος του Ναυτικού και του Σώματος της

∆ημοκρατικού Συναγερμού και Γιώργου Αεροπορίας, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου
Προκοπίου

εκ

κοινοβουλευτικής

μέρους
ομάδας

της ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και διορίζονται
του στο Στρατό μετά από διαγωνισμό.

∆ημοκρατικού Κόμματος).

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνεται

(Αρ. Φακ. 23.02.058.090-2017).

όπως οι εν λόγω αξιωματικοί αφυπηρετούν στο
εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, αντί να
αφυπηρετούν στο καθοριζόμενο, στην ισχύουσα
νομοθεσία,

όριο

ηλικίας

υποχρεωτικής

αφυπηρέτησης στο βαθμό που κατέχουν.
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8.

Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Κατάθεση 22.6.2018
Ορισμένου
∆υσμενούς

Χρόνου

(Απαγόρευση Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του
Μεταχείρισης) περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018.

Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης)

(Αρ. Φακ. 23.01.059.136-2018).

Νόμου ώστε η εργοδότηση στον Στρατό της
∆ημοκρατίας

ή/και

στην

Εθνική

Φρουρά

Συμβασιούχων Οπλιτών με σύμβαση εργασίας
ορισμένου

χρόνου

αντικειμενικούς

να

λόγους,

περιληφθεί
οι

οποίοι,

στους
όταν

συντρέχουν, η σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου δεν μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου
διαρκείας μετά την πάροδο συνολικής περιόδου
τριάντα (30) ή/και περισσότερων μηνών.

29.6.2018

