ΙΑ΄ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.
1.

Ο

περί

Επιτρόπου

Προστασίας Κατάθεση 5.2.2009.

Καταναλωτών Νόμος του 2009.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου του κ. Ηλία Μυριάνθους, θεσμοθέτηση

Επιτρόπου

Προστασίας

βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου εκ Καταναλωτών, με στόχο τη διασφάλιση
μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της
ΕΔΕΚ).

ασφάλειας,

της

υγείας

και

(Αρ. Φακ. 23.02.050.004-2009).

οικονομικών

συμφερόντων

καταναλωτών,

την

των
των

αποτελεσματική

εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά την
προστασία των καταναλωτών και την
ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και
της επιρροής τους στην αγορά.
2.

Ο

περί

της

Προστασίας

Ανταγωνισμού

(Τροποποιητικός) Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Νόμος του 2010.
(Πρόταση

τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για

νόμου

Χατζηγιάννη,

του Κατάθεση: 24.3.2010.

του

κ.

βουλευτή

Κυριάκου την προστασία του ανταγωνισμού, έτσι
εκλογικής ώστε όλα τα ποσά των διοικητικών

περιφέρειας Αμμοχώστου).

προστίμων τα οποία επιβάλλονται από την

(Αρ. Φακ. 23.02.051.019-2010).

Επιτροπή

Ανταγωνισμού

επιστρέφονται

στους

(ΕΠΑ)

να

καταναλωτές

για

απάμβλυνση των επιπτώσεων ή των
ζημιών

που

αυτοί

υφίστανται

ως

αποτέλεσμα της παράβασης του νόμου.
Οι σκοποί για τους οποίους θα διατίθενται
τα χρήματα

θα αποφασίζονται από την

Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της,
αφού προηγηθεί διαβούλευση με τον
αρμόδιο

Υπουργό

και

ακουστούν

εκπρόσωποι των καταναλωτών.
3.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

οι

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του βασικού περί Φόρου

2011.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη

του

Κυριάκου Προστιθέμενης

κ.

Αξίας

Νόμου

ώστε

Δημοκρατικού αναφορικά με την επιστροφή ΦΠΑ προς

βουλευτή

Συναγερμού).

πρόσωπο το οποίο ασκεί «οριζόμενη

(Αρ. Φακ. 23.02.052.027-2011).

δραστηριότητα», δηλαδή δραστηριότητα
αγρότη,

Κατατέθηκε

και

στην

αντί

επιτροπή συντελεστή

Οικονομικών.

του

κατʼ

5%

στην

αποκοπήν
αξία

των

παραδόσεων των αγροτικών προϊόντων
και στην παροχή αγροτικών υπηρεσιών,
για την εξεύρεση του καταβλητέου προς
αγρότη

ποσού

να

υπολογίζεται

συντελεστής 10%.
4.

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του βασικού περί Φόρου

2011.
(Πρόταση

νόμου

Χατζηγιάννη

του

Κυριάκου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου ώστε να

κ.

Δημοκρατικού μηδενιστεί ο συντελεστής ΦΠΑ για τους

βουλευτή

Συναγερμού).

αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

(Αρ. Φακ. 23.02.052.028-2011).

Επίσης,

σκοπείται

η

εξαίρεση

των

γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων
Κατατέθηκε

και

στην

επιτροπή από την επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 5%.

Οικονομικών.
5.

Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Κατάθεση 15.3.2012.
(Τροποποιητικός)

Νόμος

(Πρόταση

του

νόμου

Χατζηγιάννη,

του

κ.

βουλευτή

2012. Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Κυριάκου τροποποίηση του βασικού νόμου που
εκλογικής ρυθμίζει τη λειτουργία της Επιτροπής

περιφέρειας Αμμοχώστου).

Σιτηρών

Κύπρου,

ώστε

να

αποτελεί

(Αρ. Φακ. 23.02.053.030-2012).

υποχρέωση της Επιτροπής η τήρηση σε
μόνιμη βάση στρατηγικού αποθέματος
σιτηρών για λογαριασμό της Κυπριακής
Δημοκρατίας,

προκειμένου

να

αντιμετωπιστεί το συχνά παρατηρούμενο
πρόβλημα

της

επαναλαμβανόμενης

έλλειψης σιτηρών, η οποία είναι συνήθως

το αποτέλεσμα είτε των υψηλών διεθνών
τιμών των σιτηρών είτε ελλείψεων της
διεθνούς παραγωγής.
6.

Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Κατάθεση 5.12.2013
Προϊόντων

(Τροποποιητικός)

του 2013.

Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του νόμου περί της Γενικής

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, Ασφάλειας των Προϊόντων έτσι ώστε ο
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- παραγωγός να υποχρεούται να παρέχει

Συνεργασία Πολιτών).

στον καταναλωτή όλες τις πληροφορίες

(Αρ. Φακ. 23.02.054.129-2013).

που θα προστατεύουν τον καταναλωτή
από κάθε είδος κινδύνου, χωρίς να
χρειάζεται να υπάρχει η προϋπόθεση ότι ο
κίνδυνος

πρέπει

να

είναι

άμεσα

αντιληπτός.
7.

Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Κατάθεση 23.10.2014
Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Σκοπός

της

πρότασης

είναι

η

Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών
του 2014.

(Καθορισμός Ανώτατων Τιμών Πώλησης

(Πρόταση νόμου του .κ. Γιώργου Περδίκη, σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου με την
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- προσθήκη νέου άρθρου που αφορά την

Συνεργασία Πολιτών).

ίδρυση Επιστημονικής Επιτροπής η οποία

(Αρ. Φακ. 23.02.055.095-2014).

θα συμβουλεύει τον υπουργό πριν την
έκδοση

διατάγματος

το

οποίο

θα

καθορίζει, για περίοδο μέχρι 45 ημερών,
τις ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή
μερικά από τα πετρελαιοειδή, όταν το
ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα
προϊόντα αυτά στην αγορά είναι σε
υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο από ό,τι
δικαιολογείται

από

τις

διεθνείς

και

εγχώριες συνθήκες.
8.

Ο

περί

Προϋποθέσεων

Διαφάνειας Κατάθεση 5.2.2015

(Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
σε

Ρυθμιζόμενη

Αγορά) τροποποίηση του περί Προϋποθέσεων

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.

Διαφάνειας

(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου,

Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά)

(Κινητές

Αξίες

προς

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας Νόμου, ώστε η υποχρέωση των εταιρειών
του Δημοκρατικού Συναγερμού).

,

που

υπόκεινται

(Αρ. Φακ. 23.02.056.013-2015).

ισχύουσας

στις

διατάξεις

νομοθεσίας,

της
για

δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων να επεκταθεί από δύο (2) σε
τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του
οικονομικού έτους.
9.

Ο

περί

Ρύθμισης

της

Αγοράς Κατάθεση 15.10.2015

Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
του 2015.

τροποποίηση του περί Ρύθμισης της

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου έτσι ώστε το
βουλευτή

του

Κινήματος

Οικολόγων- Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει, ως μέλη

Συνεργασία Πολιτών, Άγγελου Βότση,

της

βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος,

διαβούλευση

Κώστα

Κώστα,

Αντρέα

Φακοντή

ΡΑΕΚ

και Επιτροπή

πρόσωπα,
με

την

μετά

από

Κοινοβουλευτική

Ενέργειας,

Εμπορίου,

Χριστάκη Τζιοβάννη βουλευτές του ΑΚΕΛ- Βιομηχανίας και Τουρισμού αντί μετά από

10.

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις).

διαβούλευση

(Αρ. Φακ. 23.02.056.119-2015).

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και

Κατάθεση 12.11.2015

Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

2015.

τροποποίηση

(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία,

Κομμωτών και Κουρέων Νόμου με στόχο,

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας

πρόσωπα

Αμμοχώστου).

απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή

(Αρ. Φακ. 23.02.056.149-2015).

στο Μητρώο να δύναται να εγγραφούν,
εάν

με

την

του
που

Κοινοβουλευτική

περί
δεν

αποδεδειγμένα

Εγγραφής

κατέχουν

έχουν

τόσο

τα

στην

περίπτωση του κουρέα όσο και στην
περίπτωση του κομμωτή ένα χρόνο πείρα
στην άσκηση του επαγγέλματος.
11.

Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε

Κατάθεση 18.2.2016

Καταναλωτικές Συμβάσεις

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

τροποποίηση του περί Καταχρηστικών

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη

Ρητρών

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

Νόμου έτσι ώστε να θεσπιστούν ρυθμίσεις

Συνεργασία Πολιτών, και Άννας Θεολόγου

οι

βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών).

μπορεί να θεωρηθούν ως καταχρηστικές

(Αρ. Φακ. 23.02.057.012-2016).

είναι και οι ρήτρες που αναφέρονται σε

σε

Καταναλωτικές

Συμβάσεις

οποίες καθορίζουν ότι ρήτρες που

δραστηριότητες

των

προμηθευτών

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προς μη
καταναλωτές και εταιρείες. Παράλληλα
προτείνεται η επέκταση εφαρμογής του
βασικού νόμου σε μη καταναλωτικές
συμβάσεις

όταν

ένας

εκ

των

συμβαλλομένων είναι πιστωτικό ίδρυμα, η
διεύρυνση της έννοιας του καταναλωτή σε
τέτοιες

συμβάσεις,

η

δημιουργία

δικαιώματος διεκδίκησης αποζημιώσεων
κατόπιν

κήρυξης

μιας

ρήτρας

ως

καταχρηστικής από το Δικαστήριο και η
διεύρυνση του παραρτήματος του βασικού
νόμου.
12.

13.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός)

Κατάθεση 18.2.2016

Νόμος του 2016.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη

τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-

για

Συνεργασία Πολιτών και Άννας Θεολόγου

Παραληπτών / Διαχειριστών που διορίζουν

βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών).

οι

(Αρ. Φακ. 23.02.057.013-2016).

κυμαινόμενης επιβάρυνσης.

τη

δικαστική

τράπεζες,

νομιμοποίηση
δυνάμει

των

ομολόγου

Ο περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Κατάθεση 3.3.2016
(Παροχή

Οικονομικής

Βοήθειας

σε Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου

Κοινότητες που Γειτνιάζουν με την είναι η νομοθετική ρύθμιση της παροχής
Περιοχή Δεκέλειας) Νόμος του 2016.

από

την

Αρχή

Ηλεκτρισμού

Κύπρου

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Σκεύης οικονομικής βοήθειας σε κοινότητες που
Κούτρας Κουκουμά, Χριστάκη Τζιοβάνη γειτνιάζουν με την περιοχή Δεκέλειας.
Γιώργου Γεωργίου Κώστα Κώστα, και
Αντρέα

Φακοντή

εκ

μέρους

της

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-

Νέες Δυνάμεις και Ζαχαρία Ζαχαρίου και
Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής

ομάδας

του

Δημοκρατικού Συναγερμού).
(Αρ. Φακ. 23.02.057.025-2016).

14.

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας

Κατάθεση 30.9.2016

των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός)

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Νόμος του 2016.

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ.

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου,

Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκ

ώστε

μέρους του ΕΛΑΜ).

Λαϊκών Αγορών να απασχολούν στην

(Αρ. Φακ. 23.02.057.074-2016).

εργασία τους συγγενικά τους πρόσωπα

να

επιτρέπεται

μέχρι

στους

τρίτου

πωλητές

βαθμού,

συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων
αυτών.
15.

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας

Κατάθεση 14.10.2016

των Λαϊκών Αγορών (Τροποποιητικός)

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

(Αρ. 2) Νόμος του 2016.

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της

(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου,

Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου,

βουλευτής εκλογικής περιφέρειας

ώστε

Λάρνακας).

λαϊκών αγορών να απασχολούν στην

(Αρ. Φακ. 23.02.057.083-2016).

εργασία τους συγγενικά τους πρόσωπα

να

επιτρέπεται

στους

πωλητές

πρώτου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων
και των συζύγων αυτών.
16.

Ο

περί

Ορισμένων

Υπηρεσιών

της

Πληροφορίας

και

Πτυχών

Κοινωνίας
Ειδικά

των Κατάθεση 4.11.2016
της
του

Σκοπός

του

νομοσχεδίου

είναι

η

τροποποίηση του περί Ορισμένων Πτυχών
των

Υπηρεσιών

της

Κοινωνίας

της

Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού
Συναφή

Θέματα

(Τροποποιητικός)

Νόμος του 2016.
(Αρ. Φακ. 23.01.057.152-2016).

Εμπορίου καθώς και για Συναφή Θέματα
Νόμου

με

σκοπό

(α)

την

ορθότερη

εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου του 2000 για
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών
της κοινωνίας της πληροφορίας, κυρίως

του

ηλεκτρονικού

εσωτερική

εμπορίου

αγορά

(β)

εισαγωγή/αντικατάσταση
προβλέπουν

στην
την

διατάξεων που

επιβολή

διοικητικών

προστίμων σε περίπτωση παράβασης
διατάξεων

του

βασικού

νόμου

(γ)την

εισαγωγή πρόνοιας βάση της οποίας το
Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει
Κανονισμούς

και

(δ)

τη

διόρθωση

τεχνικών λαθών που εντοπίστηκαν στον
βασικό νόμο.
17.

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου
Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του

Κατάθεση 4.11.2016
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και

2016.

του Ελέγχου Καζίνου Νόμου, ώστε να

(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού

απαγορευτεί το κάπνισμα και εντός των

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας
ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις)
(Αρ. Φακ. 23.02.057.089-2016).

χώρων

όπου

διεξάγονται

τα

παίγνια

καζίνου. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται
αναγκαία για σκοπούς ίσης μεταχείρισης,
όσον

αφορά

την

καπνίσματος,

απαγόρευση

μεταξύ

των

του

κέντρων

αναψυχής και εστίασης και των καζίνων,
ενόψει

των

αλλαγών

που

τροχοδρομούνται στη σχετική νομοθεσία
για απαγόρευση του καπνίσματος σε
κλειστούς χώρους, με απώτερο στόχο την
προστασία της ανθρώπινης υγείας.

18.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Κατάθεση 24.2.2017
(Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η

Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου,
Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτές Εθνικού ώστε να διαγραφεί το άρθρο 391 αυτού,
Λαϊκού Μετώπου, Άννας Θεολόγου εκ σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου
μέρους της Συμμαχίας Πολιτών και Μιχάλη επιβάλλεται ετήσιο τέλος ύψους 350 ευρώ
Γιωργάλλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης).

(€350)

σε

όλες

τις

εγγεγραμμένες

(Αρ. Φακ. 23.02.058.027-2017).
19.

εταιρείες.

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Κατάθεση 6.10.2017
Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του περί της Λειτουργίας και

2017.

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, του Ελέγχου Καζίνου Νόμου έτσι ώστε το
βουλευτή

Κινήματος

Οικολόγων- υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να συνάδει με

Συνεργασία Πολιτών).

τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων

(Αρ. Φακ. 23.02.058.094-2017).

Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ειδικότερα, η προτεινόμενη νομοθετική
ρύθμιση

κρίνεται

αναγκαία,

καθότι

διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών
που ενδεχομένως να επηρεάζονται από τη
λειτουργία του καζίνο, απαγορεύοντας την
είσοδό και την παραμονή τους στους
χώρους διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.
20.

Ο

περί

Ελλιμενισμού

Διαχείρισης
Σκαφών

Χώρων Κατάθεση 13.10.2017
Αναψυχής

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η
τροποποίηση του περί Διαχείρισης Χώρων
Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου

(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου έτσι ώστε:
Θεοπέμπτου

βουλευτή

Οικολόγων-Συνεργασία

Κινήματος 1)

Προτού

Πολιτών, εκδώσει

το

Υπουργικό

διάταγμα

Συμβούλιο

για

κήρυξη

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, κοινοβουλευτικής οποιουδήποτε εδάφους της Δημοκρατίας
εκπροσώπου του Δημοκρατικού Κόμματος ως χώρου ελλιμενισμού, η αρμόδια αρχή
και Γιώργου Λιλλήκα, πρόεδρου Συμμαχίας να

διαβουλεύεται

Πολιτών).

εμπλεκόμενους

(Αρ. Φακ. 23.02.058.098-2017).

περιβαλλοντικές
ενημερώνει

όλους

τους

φορείς
οργανώσεις

επί

Κοινοβουλευτική

με

του

και
και

θέματος

Επιτροπή

να
την

Ενέργειας,

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
2)

να

διενεργείται

Μελέτη

Εκτίμησης

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν την
έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος,
3) προϋπόθεση για την έκδοση του εν
λόγω διατάγματος να είναι η μη ύπαρξη

παράνομων κατασκευών στο έδαφος της
Δημοκρατίας

το

οποίο

πρόκειται

να

κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού, ενώ
παράνομες κατασκευές που υπάρχουν σε
αυτό κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος
του παρόντος νόμου, να μη δύνανται να
νομιμοποιηθούν.

ΟΜ/ΣΛ 13.10.2017

