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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 
Εναρµονιστικά νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν σε νόµο κατά το 2002 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

1. Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων Νόµος 
του 2001. 

23.01.212.2001 13.12.2001 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
98/71/ΕΚ. Το παρόν νοµοσχέδιο είναι 
το πρώτο που δίνει τη δυνατότητα 
στη νοµική προστασία βιοµηχανικών 
σχεδίων και υποδειγµάτων µε 
εγγραφή στο Μητρώο στη 
∆ηµοκρατία που θα τηρείται από το 
Γραφείο  του Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσηµου Παραλήπτη. 

Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων Νόµος 
του 2002. 

Ν 4(Ι)/2002 31.01.2002 

2. Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Τοπογραφιών 
Προϊόντων 
Ηµιαγωγών Νόµος 
του 2001. 

23.01.213.2001 13.12.2001 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
87/54/ΕΟΚ. Βάσει του νοµοσχεδίου, 
προστατεύονται, για πρώτη φορά, τα 
δικαιώµατα τοπογραφιών προϊόντων 
ηµιαγωγών που καταχωρούνται στο 
Μητρώο Τοπογραφιών το οποίο 
τηρείται στο γραφείο του Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.  

Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Τοπογραφιών 
Προϊόντων 
Ηµιαγωγών Νόµος 
του 2002. 

Ν 5(Ι)/2002 31.01.2002 

3. Ο περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2001. 

23.01.191.2001 22.11.2001 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για τους Πρόσφυγες προς το σκοπό 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο του Κεφαλαίου 24 
«∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές 
Υποθέσεις» σχετικά µε (α) τον 
καθορισµός Νοµικού Λειτουργού της 
Νοµικής Υπηρεσίας ως της 
Αναθεωρητικής Αρχής που 
προβλέπεται στο άρθρο 18, σε 
αντικατάσταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, και (β) τα κριτήρια για 
την αναγνώριση προσώπου ως 
πρόσφυγα, καθώς και τον ορισµό της 
«ασφαλούς τρίτης χώρας». Γίνονται 
επίσης, ορισµένες άλλες 
τροποποιήσεις που αφορούν τη 
λειτουργία της Αρχής Προσφύγων και 
ορισµένα άλλα διαδικαστικά θέµατα, 
που θα συµβάλουν στην καλύτερη 
και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 
του Νόµου.  
Εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Εσωτερικών. 

Ο περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 6(Ι)/2002 07.02.2002 

4. Ο περί Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων ή 
Τροφίµων Νόµος του 
2001. 

23.01.198.2001 29.11.2001 Η δηµιουργία αντίστοιχου 
συστήµατος µε αυτό που προνοεί ο 
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθµ. 2081/92 
του Συµβουλίου της 14ης Ιουλίου 1992 
για την προστασία των γεωγραφικών 
ενδείξεων και των ονοµασιών 
προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίµων.  
Εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

Ο περί Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων ή 
Τροφίµων Νόµος του 
2002. 

Ν 7(I)/2002 07.02.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

5. Ο περί Ποινικού 
Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2001. 

23.01.200.2001 29.11.2001 Η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα 
(Κεφ. 154, όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα) στα πλαίσια της 
εναρµόνισης της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
του Κεφαλαίου 24 «∆ικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις», και 
ειδικότερα µε την Κοινή ∆ράση της 
21ης ∆εκεµβρίου 1998, η οποία 
θεσπίστηκε από το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σχετικά 
µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε 
εγκληµατική οργάνωση, στα κράτη 
µέλη της Ε.Ε. (98/733/∆ΕΥ). 
Συγκεκριµένα, µε το τροποποιητικό 
νοµοσχέδιο αποσκοπείται (α) η 
ποινικοποίηση της συµµετοχής σε 
δραστηριότητες εγκληµατικής 
οργάνωσης, (β) ο καθορισµός της 
έννοιας του όρου «εγκληµατική 
οργάνωση» ως µιας οµάδας, τριών ή 
περισσοτέρων προσώπων, που 
υφίσταται για περίοδο τουλάχιστον 
έξι µηνών και ενεργεί από κοινού µε 
πρόθεση τη διάπραξη σοβαρών 
ποινικών αδικηµάτων, τα οποία 
επισύρουν µέγιστη ποινή φυλάκισης 
τρία χρόνια ή περισσότερα, και (γ) η 
παροχή δικαιοδοσίας στα κυπριακά 
δικαστήρια να εκδικάζουν τέτοιας 
φύσης αδικήµατα ανεξάρτητα του 
κατά πόσο η εγκληµατική οργάνωση 
βρίσκεται ή δραστηριοποιείται, εν 
όλω ή εν µέρει, εκτός ∆ηµοκρατίας. 

Ο περί Ποινικού 
Κώδικα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 12(I)/2002 14.02.2002 

6. Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµφωνίας περί της 
Ιδρύσεως της Γενικής 
Επιτροπής Αλιείας για 
τη Μεσόγειο 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.021.2002 17.01.2002 Σκοπός του προτεινόµενου 
νοµοσχεδίου είναι η κύρωση της 
∆ιεθνούς Συµφωνίας περί της 
Ιδρύσεως της Γενικής Επιτροπής 
Αλιείας για τη Μεσόγειο που 
εγκρίθηκε από τον Οργανισµό 
Τροφίµων και Γεωργίας των 
Ηνωµένων Εθνών το Νοέµβριο του 
1993. 

Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµφωνίας περί της 
Ιδρύσεως της Γενικής 
Επιτροπής Αλιείας για 
τη Μεσόγειο 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 5(ΙΙΙ)/2002 21.02.2002 

7. Ο περί της Συµφωνίας 
για την Προώθηση της 
Τήρησης των ∆ιεθνών 
Μέτρων ∆ιατήρησης 
και ∆ιαχείρισης από 
Αλιευτικά Σκάφη στην 
ανοικτή Θάλασσα 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.020.2002 17.01.2002 Η κύρωση της Συµφωνίας για την 
Προώθηση της Τήρησης των ∆ιεθνών 
Μέτρων ∆ιατήρησης και ∆ιαχείρισης 
από Αλιευτικά Σκάφη στην ανοικτή 
Θάλασσα που εγκρίθηκε στην 27η 
Σύνοδο του Οργανισµού Τροφίµων 
και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών 
το Νοέµβριο του 1993. 

Ο περί της Συµφωνίας 
για την Προώθηση της 
Τήρησης των ∆ιεθνών 
Μέτρων ∆ιατήρησης 
και ∆ιαχείρισης από 
Αλιευτικά Σκάφη στην 
ανοικτή Θάλασσα 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 6(ΙΙΙ)/2002 21.02.2002 

8. Ο περί της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για τη 
∆ιατήρηση των 
Θυννοειδών του 
Ατλαντικού 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.019.2002 17.01.2002 Η κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
για τη ∆ιατήρηση των Θυννοειδών 
του Ατλαντικού, η οποία εγκρίθηκε 
στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στις 14 
Μαρτίου 1970 και περιλαµβάνει τις 
τροποποιήσεις που έγιναν  σε αυτή 
στο Παρίσι στις 9 – 10 Ιουλίου 1984. 

Ο περί της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης για τη 
∆ιατήρηση των 
Θυννοειδών του 
Ατλαντικού 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 7(ΙΙΙ)/2002 21.02.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

9. Ο περί Μέτρων και 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.036.2002 31.01.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 
80/181/ΕΟΚ της 20ης ∆εκεµβρίου 
1979 που αφορά στις µονάδες 
µέτρησης, όπως τροποποιήθηκε από 
τις Οδηγίες 85/01/ΕΟΚ της 18ης 
∆εκεµβρίου 1984, 89/617/ΕΟΚ της 
27ης Νοεµβρίου 1989 και 
1999/103/ΕΟΚ της 24ης Ιανουαρίου 
2000.   

Ο περί Μέτρων και 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

Ν 16(Ι)/2002 21.02.2002 

10. Ο περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
Νόµος του 2002. 

23.01.030.2002 31.01.2002 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες πλαίσιο 
70/156/ΕΚ και 74/150/ΕΟΚ που 
αφορούν την έγκριση τύπου 
οχηµάτων.  

Ο περί Έγκρισης 
Τύπου Οχηµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 18(Ι)/2002 28.02.2002 

11. Ο περί Ρυθµίσεως 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2001. 

23.01.138.2001 12.07.2001 (α) Η πλήρης ρύθµιση των 
τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων 
στη ∆ηµοκρατία σύµφωνα µε τη 
δηµιουργία του απαραίτητου 
νοµοθετικού πλαισίου και δοµής, και 
(β) η αντικατάσταση ορισµένων 
διατάξεων του «περί Επιτρόπου 
Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (∆ιορισµός, 
Αρµοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία 
Γραφείου) Νόµου του 2001, έτσι ώστε 
να επιτευχθεί ο προαναφερόµενος 
σκοπός (α).   

Ο περί Ρυθµίσεως 
Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2002. 

N 19(I)/2002 07.03.2002 

12. Ο περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.064.2002 28.02.2002 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία –Πλαίσιο 
89/391/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις 
βασικές αρχές και τα γενικά µέτρα για 
την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργοδοτουµένων κατά την εργασία. 

Ο περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 25(Ι)/2002 21.03.2002 

13. Ο περί Προσφορών 
στους Τοµείς του 
Ύδατος, της 
Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
Νόµος του 2001. 

23.01.209.2001 13.12.2001 Η εναρµόνιση µε την Κοινοτική 
Οδηγία 93/38/ΕΟΚ , όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
98/4/ΕΚ. Προνοεί για τις διαδικασίες 
προκήρυξης διαγωνισµών και 
κατακύρωσης προσφορών από τους 
φορείς που ασκούν δραστηριότητα 
στους τοµείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των µεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών για την προµήθεια 
αγαθών, την παροχή υπηρεσιών ή 
την ανάθεση εκτέλεσης έργων. 
Εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Ελέγχου. 

Ο περί Προσφορών 
στους Τοµείς του 
Ύδατος, της 
Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
Νόµος του 2002. 

Ν 29(Ι)/2002 21.03.2002 
 

14. Ο περί των Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόµος του 
2002. 

23.01.031.2002 31.01.2002 Η εισαγωγή ενός Νόµου Πλαισίου για 
την εναρµόνιση µε τις ακόλουθες 
Κοινοτικές Οδηγίες της Νέας 
Προσέγγισης:¨73/23/ΕΟΚ, 
87/404/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 
89/106/ΕΟΚ, 98/37/ΕΚ, 89/336/ΕΟΚ, 
89/686/ΕΟΚ, 90/384/ΕΟΚ, 
90/385/ΕΟΚ, 90/396/ΕΟΚ, 
92/42/ΕΟΚ, 93/15/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 
96/57/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/79/ΕΚ, 
00/9/ΕΚ και 00/14/ΕΚ. 

Ο περί των Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων Νόµος του 
2002. 

Ν 30(Ι)/2002 21.03.2002 



 

 4

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

15. Ο περί Ελέγχου της 
∆ιακίνησης  
Εµπορευµάτων που 
Παραβιάζουν 
∆ικαιώµατα 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας Νόµος 
του 2002. 

23.01.040.2002 31.01.2002 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο αναφορικά µε την 
προστασία των δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και 
συγκεκριµένα µε τους Κανονισµούς 
(ΕΚ) αρ. 3295/94, (ΕΚ) 241/99, (ΕΚ) 
αρ. 1367/95, (ΕΚ) αρ. 2549/99. 

Ο περί Ελέγχου της 
∆ιακίνησης 
Εµπορευµάτων που 
Παραβιάζουν 
∆ικαιώµατα 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας Νόµος 
του 2002. 

Ν 31(Ι)/2002 21.03.2002 

16. Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόµος 
του 2002. 

23.01.060.2002 21.01.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
σε ότι αφορά τη διαχείριση των 
συσκευασιών και των αποβλήτων 
συσκευασιών σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες της Οδηγίας 94/92/ΕΚ που 
προβλέπει για τη µείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις 
συσκευασίες και τα απόβλητα 
συσκευασίας σε ότι αφορά τις 
ποσότητες και τη σύνθεση τους. 

Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόµος 
του 2002. 

Ν 32(Ι)/2002 28.03.2002 

17. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών 
(∆ωδέκατο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.045.2002 31.01.2002 Η κατά το άρθρο 169(2) του 
Συντάγµατος κύρωση του 
Πρωτοκόλλου Αριθµός 12 της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και Θεµελιωδών 
Ελευθεριών, που αποτελεί δέσµευση 
που αναλήφθηκε από την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία στα πλαίσια της 
εναρµόνισης της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. Το Πρωτόκολλο επεκτείνει 
την προστασία σε θέµατα διακρίσεων 
που παρέχει το Άρθρο 14 της 
Σύµβασης, καθ΄ όσον αφορά τα 
δικαιώµατα που διασφαλίζονται σε 
αυτή, σε οποιοδήποτε δικαίωµα το 
οποίο παρέχεται  διά νόµου, και 
απαγορεύει τις διακρίσεις από 
οποιοδήποτε δηµόσια αρχή, εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου, λόγω 
φύλου, φυλής, χρώµατος, γλώσσας, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 
απόψεων, εθνικής καταγωγής, 
σχέσης µε εθνική µειονότητα, 
περιουσίας, γέννησης ή άλλης 
κατάστασης πραγµάτων. Οι λόγοι δεν 
είναι εξαντλητικοί, και είναι οι ίδιοι µε 
εκείνους που καταγράφονται στο 
Άρθρο 14 της Σύµβασης. 
Εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης για την 
Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων και 
Θεµελιωδών 
Ελευθεριών 
(∆ωδέκατο 
Πρωτόκολλο) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002.  

Ν 13(ΙΙΙ)/2002 04.04.2002 

18. Ο περί Ασκήσεως των 
Ασφαλιστικών 
Εταιρειών και Άλλων 
Συναφών Θεµάτων 
Νόµος του 2001. 

23.01.129.2001 05.07.2001 Η κατάργηση της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας (οι περί Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Νόµοι του 1984 µέχρι 
1998) και η αντικατάστασή της µε το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο, έτσι ώστε 
να καταστεί πλήρως εναρµονισµένη 
µε τις Κοινοτικές Οδηγίες που 
διέπουν τον τοµέα αυτό και οι οποίες 
εντάσσονται στο Κεφάλαιο 3 του 
Κοινοτικού Κεκτηµένου («Ελευθερία 
παροχής Υπηρεσιών»). 

Ο περί Ασκήσεως των 
Ασφαλιστικών 
Εταιρειών και Άλλων 
Συναφών Θεµάτων 
Νόµος του 2002. 
 

Ν 35(Ι)/2002 04.04.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

19. Ο περί Προστασίας 
και Ευηµερίας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.035.2002 31.01.2002 Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι (α) η 
ενσωµάτωση διατάξεων της Οδηγίας 
93/119/ΕΟΚ στην εθνική νοµοθεσία 
µε την οποία θα δίνεται η δυνατότητα 
σε εµπειρογνώµονες της ΕΕ να 
επιθεωρούν την αρµόδια αρχή της 
∆ηµοκρατίας και να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που η 
αρµόδια αρχή έχει την εξουσία να 
διενεργεί µε βάση των περί 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµο του 1994 
και (β) η ίδρυση Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής Ευηµερίας 
των Ζώων µε σκοπό: το συλλογικό 
χειρισµό θεµάτων γενικότερης 
πολιτικής, την οργάνωση 
επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων, και την προώθηση της 
έρευνας και συνεργασίας µε διεθνείς 
Οργανώσεις. 
Εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Γεωργίας. 

Ο περί Προστασίας 
και Ευηµερίας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 43(Ι)/2002 18.04.2002 

20. Ο περί Παραγωγής 
και Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.083.2002 21.03.2002 Η εναρµόνιση µε της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και µε το Κεφάλαιο της Γεωργίας 
σχετικά µε την εµπορία σπόρων και 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. 
Συγκεκριµένα, σκοπείται η 
εξασφάλιση ότι το φυτικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό είναι υγιές 
και καλής ποιότητας µε τελικό στόχο 
την εξασφάλιση του Κύπριου και 
Ευρωπαίου πολίτη. 
Εξετάστηκε από την Επιτροπή 
Γεωργίας. 

Ο περί Παραγωγής 
και Εµπορίας Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 44(Ι)/2002 18.04.2002 

21. Ο περί 
Ελαττωµατικών 
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.070.2002 07.03.2002 Η πλήρης εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
85/374/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 1999/34/ΕΚ, σε 
θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών 
προϊόντων.  Ειδικότερα, οι Οδηγίες 
αυτές προνοούν για θέµατα ευθύνης 
του παραγωγού για ζηµιές που 
προκαλούνται λόγω της 
ελαττωµατικότητας των προϊόντων  
του.  Η ευθύνη καλύπτει τόσο τα 
κινητά αγαθά που αποτελούν 
αντικείµενο βιοµηχανικής παραγωγής 
όσο και τα προϊόντα της γεωργίας και 
του κυνηγίου. 

Ο περί 
Ελαττωµατικών 
Προϊόντων (Αστική 
Ευθύνη) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 45(Ι)/2002 18.04.2002 

22. Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία του 
Κρέατος Πουλερικών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.100.2002 04.04.2002 Η τροποποίηση του άρθρου 4 της 
βασικής νοµοθεσίας µε την 
προσθήκη διατάξεων που καθορίζουν 
τον τύπο της αίτησης και τα 
απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα 
που ο αιτητής υποβάλλει για 
εξασφάλιση άδειας εγγραφής 
εγκατάστασης για ταξινόµηση, 
συσκευασία και σήµανση του 
κρέατος των πουλερικών.  

Ο περί Εφαρµογής 
Προδιαγραφών για 
την Παραγωγή, 
Ταξινόµηση, Σήµανση 
και Εµπορία του 
Κρέατος Πουλερικών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 47(Ι)/2002 25.04.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

23. Ο περί της 
Ταξινόµησης της 
Ακατέργαστης 
Ξυλείας Νόµος του 
2002. 

23.01.098.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
σε ότι αφορά την ταξινόµηση της 
ακατέργαστης ξυλείας «ταξινοµηµένης 
ΕΟΚ» που αποτελεί αντικείµενο 
εµπορίας, έτσι ώστε να διευκολύνεται 
το εµπόριο και να τυποποιούνται τα 
παραγόµενα προϊόντα ξυλείας. 

Ο περί της 
Ταξινόµησης της 
Ακατέργαστης 
Ξυλείας Νόµος του 
2002. 

Ν 48(Ι)/2002 25.04.2002 

24. Ο περί Ταξινόµησης 
των Σφάγιων των 
Χονδρών Βοοειδών, 
Χοίρων και 
Προβατοειδών και 
Αναφοράς των Τιµών 
αυτών Νόµος του 
2002. 

23.01.099.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα η θέσπιση συστήµατος 
ταξινόµησης των σφάγιων χονδρών 
βοοειδών, χοίρων και προβατοειδών 
βάσει ενιαίας κλίµακας καθώς και η 
διαπίστωση και αναφορά των τιµών 
τους. 

Ο περί Ταξινόµησης 
των Σφάγιων των 
Χονδρών Βοοειδών, 
Χοίρων και 
Προβατοειδών και 
Αναφοράς των Τιµών 
αυτών Νόµος του 
2002. 

Ν 49(Ι)/2002 25.04.2002 

25. Ο περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Έλεγχος 
Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, 
Παρασκευή, 
Χορήγηση και Χρήση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.090.2002 28.03.2002 Η αναδιάρθρωση του Συµβουλίου 
Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών 
Προϊόντων έτσι ώστε αφενός να 
αναβαθµιστεί και αφετέρου να δοθεί 
η δυνατότητα άµεσης και 
αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
Νόµου που µπήκε σε εφαρµογή στις 
27 Ιουλίου 2001. Με το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο ανατίθεται η θέση του 
Εφόρου στο ∆ιευθυντή των 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

Ο περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Έλεγχος 
Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, 
Παρασκευή, 
Χορήγηση και Χρήση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 51(Ι)/2002 25.04.2002 

26. Ο περί της Συµφωνίας 
για την Εφαρµογή των 
Προνοιών της 
Σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για 
το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας της 10ης 
∆εκεµβρίου 1982, οι 
Οποίες Αφορούν τη 
∆ιατήρηση και τη 
∆ιαχείριση των 
Γεωγραφικά 
Αλληλοεπικαλυπτόµεν
ων Ιχθυαποθεµάτων 
και των Άκρως 
Μεταναστευτικών 
Αποθεµάτων Ιχθύων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.113.2002 11.04.2002 Η κύρωση της Συµφωνίας για την 
εφαρµογή των προνοιών της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για 
το ∆ίκαιο της Θάλασσας, της 10ης 
∆εκεµβρίου 1982 που αφορούν τη 
∆ιατήρηση και τη διαχείριση των 
γεωγραφικά αλληλοεπικαλυπτόµενων 
αποθεµάτων ψαριών και άκρως 
µεταναστευτικών αποθεµάτων 
ψαριών, που αποτελεί Κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί της Συµφωνίας 
για την Εφαρµογή των 
Προνοιών της 
Σύµβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για 
το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας της 10ης 
∆εκεµβρίου 1982, οι 
Οποίες Αφορούν τη 
∆ιατήρηση και τη 
∆ιαχείριση των 
Γεωγραφικά 
Αλληλοεπικαλυπτόµεν
ων Ιχθυαποθεµάτων 
και των Άκρως 
Μεταναστευτικών 
Αποθεµάτων Ιχθύων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 15(ΙΙΙ)/2002 16.05.2002 

27. Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.118.2002 18.04.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την προσθήκη ενός 
νέου άρθρου 30 ούτως ώστε να δοθεί 
εξουσία για έκδοση διαταγµάτων 
στον Υπουργό, ώστε η εναρµόνιση µε 
τεχνικής φύσης θέµατα, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση θέµατα που 
αφορούν ζωοτροφές, να 
επιτυγχάνεται µε τον ευκολότερο και 
αποτελεσµατικότερο τρόπο. 

Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

Ν 53(Ι)/2002 16.05.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

28. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εξοπλισµός Πλοίων) 
Νόµος του 2002. 

23.01.080.2002 21.03.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
για την ασφάλεια των θαλάσσιων 
µεταφορών και της µείωσης του 
κινδύνου της θαλάσσιας ρύπανσης 
και ειδικότερα, µε την Οδηγία 
96/98/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 98/85/ΕΚ. Στο 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο 
προβλέπεται η διάρθρωση της 
αξιολόγησης του εξοπλισµού πλοίων 
µε τα εναρµονισµένα διεθνή πρότυπα 
δοκιµής και η εισαγωγή στην 
κυπριακή έννοµη τάξη του Σήµατος, 
το οποίο, επιτιθέµενο σε εξοπλισµό 
πλοίου, καταδεικνύει τη συµµόρφωση 
προς τις απαιτήσεις του κοινοτικού 
και διεθνούς δικαίου. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εξοπλισµός Πλοίων) 
Νόµος του 2002. 

Ν 55(Ι)/2002 16.05.2002 

29. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εναρµονισµένο 
Καθεστώς Ασφάλειας 
για τα Αλιευτικά 
Σκάφη Μήκους Είκοσι 
Τεσσάρων Μέτρων 
και Άνω) Νόµος του 
2002. 

23.01.082.2002 21.03.2002 Η εναρµόνιση του κυπριακού δικαίου 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα 
των θαλάσσιων µεταφορών και 
συγκεκριµένα  µε την Οδηγία 
97/70/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 1999/19/ΕΚ, για τη 
θέσπιση νέας νοµοθεσίας που να 
ρυθµίζει την εισαγωγή κανόνων 
ασφάλειας για τα αλιευτικά σκάφη 
µήκους 24 µέτρων και άνω. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εναρµονισµένο 
Καθεστώς Ασφάλειας 
για τα Αλιευτικά 
Σκάφη Μήκους Είκοσι 
Τεσσάρων Μέτρων 
και Άνω ) Νόµος του 
2002. 

Ν 56(Ι)/2002 16.05.2002 

30. O περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Καταγραφή Ατόµων 
που Ταξιδεύουν µε 
Επιβατηγά Πλοία) 
Νόµος του 2002. 

23.01.111.2002 11.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε δεσµευτικό κοινοτικό 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα, µε την 
Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 18ης 
Ιουνίου 1998, σχετικά µε την 
καταγραφή επιβατών επιβατηγών 
πλοίων, που εκτελούν δροµολόγια 
προς ή από λιµένες των κρατών 
µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Καταγραφή Ατόµων 
που Ταξιδεύουν µε 
Επιβατηγά Πλοία) 
Νόµος του 2002. 

N 57(I)/2002 16.05.2002 

31. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Κανόνες 
και Πρότυπα 
Ασφάλειας 
Επιβατηγών Πλοίων) 
Νόµος του 2002. 

23.01.081.2002 21.03.2002 Η ενσωµάτωση στην κυπριακή 
έννοµη τάξη της Οδηγίας 98/18/ΕΚ η 
οποία προβλέπει εναρµονισµένα 
πρότυπα ασφάλειας για τα επιβατηγά 
πλοία και επιβατηγά ταχύπλοα 
σκάφη που εκτελούν υπηρεσίες 
εσωτερικών µεταφορών. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Κανόνες 
και Πρότυπα 
Ασφάλειας 
Επιβατηγών Πλοίων) 
Νόµος του 2002.  

Ν 58(Ι)/2002 16.05.2002 

32. O περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Υποχρεωτικές 
Επιθεωρήσεις για την 
Ασφαλή Εκτέλεση 
Τακτικών Γραµµών 
στα Οχηµαταγωγά Ro 
– Ro και Ταχύπλοα 
Επιβατηγά Σκάφη) 
Νόµος του 2002. 

23.01.112.2002 11.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε δεσµευτικό κοινοτικό 
κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε την 
Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης 
Απριλίου 1999, σχετικά µε ένα 
σύστηµα υποχρεωτικών 
επιθεωρήσεων για την ασφαλή 
εκτέλεση τακτικών δροµολογίων από 
οχηµαταγωγά  ro-ro και ταχύπλοα 
επιβατηγά πλοία.  

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Υποχρεωτικές 
Επιθεωρήσεις για την 
Ασφαλή Εκτέλεση 
Τακτικών Γραµµών 
από Οχηµαταγωγά 
Ro-Ro και Ταχύπλοα 
Επιβατηγά Σκάφη) 
Νόµος του 2002. 

Ν 59(Ι)/2002 16.05.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

33. Ο περί Φιαλών 
Αερίου (Ορισµένοι 
Τύποι) Νόµος του 
2002. 

23.01.097.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, και συγκεκριµένα µε τις 
Οδηγίες 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 
84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ, οι οποίες 
αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης 
τύπου, κατασκευής, σχεδιασµού και 
κυκλοφορίας φιαλών αερίου. 

Ο περί Φιαλών 
Αερίου (Ορισµένοι 
Τύποι) Νόµος του 
2002. 

Ν 60(Ι)/2002 16.05.2002 

34. O περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.108.2002 11.04.2002 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
ούτως ώστε α) να καταστεί 
αποτελεσµατική η εφαρµογή της 
δευτερογενούς νοµοθεσίας η οποία 
εκδίδεται δυνάµει του βασικού νόµου 
και η οποία υιοθετεί το κοινοτικό 
κεκτηµένο περί τροφίµων, β) ο 
βασικός νόµος να είναι συµβατός µε 
Κανονισµούς οι οποίοι εκδίδονται 
δυνάµει αυτού και οι οποίοι 
υιοθετούν τις ακόλουθες πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 2000/13/ΕΚ, 
1999/10/ΕΚ, 94/54/ΕΚ, 90/496/ΕΟΚ, 
89/396/ΕΟΚ, 87/250/ΕΟΚ, 
Κανονισµούς (ΕΚ) αριθµ. 1139/98, 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 50/2000. 

O περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 61(Ι)/2002 16.05.2002 

35. Ο περί Ωρών 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.103.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ. Οι 
προτεινόµενες µε το παρόν 
νοµοσχέδιο τροποποιήσεις 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω της 
θέσπισης του περί της Οργάνωσης 
του Χρόνου Εργασίας Νόµου του 
2002. 

Ο περί Ωρών 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 62(Ι)/2002 16.05.2002 

36. O περί της 
Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας 
Νόµος του 2002. 

23.01.101.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 
93/104/ΕΚ όπως αυτή τροποποιείται 
από την Οδηγία 2000/34/ΕΚ σχετικά 
µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας. Το νοµοσχέδιο 
καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας αναφορικά µε 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας. 

O περί της 
Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας 
Νόµος του 2002. 

Ν 63(Ι)/2002 16.05.2002 

37. O περί Προστασίας 
της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.106.2002 11.04.2002 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την 
εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των 
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζοµένων. 

O περί Προστασίας 
της Μητρότητας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

Ν 64(Ι)/2002 16.05.2002 

38. Ο περί 
Εργοδοτουµένων εις 
Κέντρα Αναψυχής  
(Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.104.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ. Οι 
προτεινόµενες µε το παρόν 
νοµοσχέδιο τροποποιήσεις 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω της 
θέσπισης του περί της Οργάνωσης 
του Χρόνου Εργασίας Νόµου του 
2002. 

Ο περί 
Εργοδοτουµένων εις 
Κέντρα Αναψυχής  
(Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 65(Ι)/2002 16.05.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

39. Ο περί Ετησίων 
Αδειών Μετ΄ 
Απολαβών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.102.2002 04.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
93/104/ΕΚ και 2000/34/ΕΚ. Οι 
προτεινόµενες µε το παρόν 
νοµοσχέδιο τροποποιήσεις 
κατέστησαν αναγκαίες λόγω της 
θέσπισης του περί της Οργάνωσης 
του Χρόνου Εργασίας Νόµου του 
2002. 

Ο περί Ετησίων 
Αδειών Μετ΄ 
Απολαβών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 66(Ι)/2002 16.05.2002 

40. Ο περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών 
Επιχειρήσεων Νόµος 
του 2002. 

23.01.121.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
94/45/ΕΚ και 97/74/ΕΚ σχετικά µε τη 
θέσπιση µιας Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Επιχείρησης ή µιας 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και 
οµίλους επιχειρήσεων κοινοτικής 
κλίµακας µε σκοπό την ενηµέρωση 
των εργαζοµένων. 

Ο περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών 
Επιχειρήσεων Νόµος 
του 2002. 

Ν 68(Ι)/2002 23.05.2002 

41. Ο περί Γονικής Άδειας 
και Άδειας για Λόγους 
Ανωτέρας Βίας Νόµος 
του 2002. 

23.01.123.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακή 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για 
τη γονική άδεια που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES και 
της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου. 

Ο περί Γονικής Άδειας 
και Άδειας για Λόγους 
Ανωτέρας Βίας Νόµος 
του 2002. 

N 69(I)/2002 23.05.2002 

42. Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.126.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακή 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για 
τη γονική άδεια που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES και 
της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου. 

Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 70(I)/2002 23.05.2002 

43. Ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.124.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακή 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για 
τη γονική άδεια που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES και 
της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου. 

Ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 71(I)/2002 23.05.2002 

44. Ο περί Ετησίων 
Αδειών µετ΄ 
Απολαβών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόµος του 2002. 

23.01.125.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακή 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για 
τη γονική άδεια που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES και 
της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου. 

Ο περί Ετησίων 
Αδειών µετ΄ 
Απολαβών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

N 72(I)/2002 23.05.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

45. Ο περί 
Εργοδοτουµένων εις 
Κέντρα Αναψυχής 
(Όροι Υπηρεσίας)  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.127.2002 18.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για 
τη γονική άδεια που συνήφθη από 
την UNICE, τη CEEP και τη CES και 
της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε το βάρος 
απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακριτικής µεταχείρισης λόγω 
φύλου. 

Ο περί 
Εργοδοτουµένων εις 
Κέντρα Αναψυχής 
(Όροι Υπηρεσίας)  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

N 73(I)/2002 23.05.2002 

46. Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) Νόµος 
του 2002. 

23.01.140.2002 16.05.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 
97/81/EK σχετικά µε τη συµφωνία-
πλαίσιο για την εργασία µερικής 
απασχόλησης που συνήφθη από την 
UNICE (Ένωση Συνοµοσπονδιών 
Βιοµηχανίας και Εργοδοτών της 
Ευρώπης), το CEEP (Ευρωπαϊκό 
Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων) και 
την CES (Ευρωπαϊκή 
Συνοµοσπονδία Συνδικάτων).  

Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) Νόµος 
του 2002. 

Ν 76(Ι)/2002 30.05.2002 

47. Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.128.2002 18.04.2002 Η δηµιουργία νοµοθετικής υποδοµής 
για υιοθέτηση του Κοινοτικού 
Κεκτηµένου καθόσον αφορά: 
(α) την ενεργητική τελειοποίηση, και  
(β) την έγκριση , λειτουργία και 
έλεγχο των αποθηκών αποταµίευσης. 

Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 78(I)/2002 30.05.2002 

48. Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2002. 

23.01.141.2002 16.05.2002 Με το τροποποιητικό νοµοσχέδιο 
καθορίζεται ότι εβδοµάδα 
απασχόλησης θεωρείται η εβδοµάδα 
κατά την οποία ο εργοδοτούµενος 
εργάστηκε 18 ή περισσότερες ώρες 
αντί 24 ή περισσότερες ώρες, όπως 
προβλέπει ο υφιστάµενος βασικός 
νόµος. Σκοπός της τροποποίησης 
αυτής είναι η κάλυψη µεγαλύτερου 
αριθµού εργοδοτουµένων βάσει των 
προνοιών του περί  Εργοδοτουµένων 
µε Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση    ∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) Νόµου του 2002.  

Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

Ν 79(Ι)/2002 30.05.2002 

49. Ο περί Επικίνδυνων 
Ουσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.122.2002 18.04.2002 Η τροποποίηση της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας σε σχέση µε τις 
επικίνδυνες ουσίες έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή του 
κοινοτικού  κεκτηµένου στον τοµέα 
αυτό µε την έκδοση κανονισµών. 

Ο περί Επικίνδυνων 
Ουσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

Ν 81(Ι)/2002 06.06.2002 

50. Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.117.2002 18.04.2002 Η τροποποίηση του περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης ( Έλεγχος 
Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) 
Νόµου του 2001. Ο βασικός Νόµος 
ψηφίστηκε το 2001 από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων µε σκοπό την 
εναρµόνιση του κυπριακού δικαίου µε 
το κοινοτικό κεκτηµένο σε θέµατα που 
αφορούν τα φάρµακα για ανθρώπινη 
χρήση. 

Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

Ν 83(Ι)/2002 06.06.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

51. Ο περί Τύπου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.058.2002 21.02.2002 Η εναρµόνιση του βασικού νόµου µε 
το κοινοτικό κεκτηµένο και 
συγκεκριµένα µε τα άρθρα 43-60 της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με το 
νοµοσχέδιο καταργείται κάθε 
διάκριση µεταξύ κύπριων πολιτών και 
πολιτών κρατών µελών της Ε.Ε. σε 
σχέση µε το δικαίωµα άσκησης του 
επαγγέλµατος του δηµοσιογράφου, 
την έκδοση εφηµερίδας, την ίδρυση 
τυπογραφείου και την καταβολή των 
σχετικών τελών. Επίσης, 
προβλέπεται η αύξηση των τελών για 
εγγραφή εφηµερίδων και περιοδικών 
και για κατοχή τυπογραφικού 
πιεστηρίου. 

Ο περί Τύπου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 84(Ι)/2002 06.06.2002 

52. Ο περί 
Απορρυπαντικών 
Νόµος του 2002. 

23.01.139.2002 16.05.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Οδηγίες 
73/404/ΕΟΚ, 82/242/ΕΟΚ, 
86/94/ΕΟΚ, 73/405/ΕΟΚ και 
82/43/ΕΟΚ που αφορούν την 
παρασκευή, εµπορία και χρήση των 
απορρυπαντικών καθώς και τη 
διενέργεια κρατικού ελέγχου. 

Ο περί 
Απορρυπαντικών 
Νόµος του 2002. 

Ν 86(Ι)/2002 13.06.2002 

53. Ο περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

23.01.133.2002 25.04.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Οδηγίες 
79/279/ΕΟΚ, 80/390/ΕΟΚ, 
87/345/ΕΟΚ, 89/298/ΕΟΚ, 
90/211/ΕΟΚ και 80/627/ΕΟΚ. 

Ο περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

Ν 87(Ι)/2002 13.06.2002 

54. O περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.109.2002 11.04.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τους αλλοδαπούς γα 
σκοπούς εναρµόνισης µε τη Σύσταση 
του Συµβουλίου της 30ης Νοεµβρίου 
1994, σχετικά µε την καθιέρωση ενός 
ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου 
για την αποµάκρυνση/απέλαση 
υπηκόων τρίτων χωρών.  

Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 88(I)/2002 13.06.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

55. Ο περί Κτηνιατρικών 
Ελέγχων στο 
Ενδοκοινοτικό 
Εµπόριο και την 
Εισαγωγή από Τρίτες 
Χώρες Ζώων και 
Ζωικών Προϊόντων, 
καθώς και για Άλλα 
Συναφή Θέµατα 
Νόµος του 2002. 

23.01.150.2002 16.05.2002 Η δηµιουργία του απαραίτητου 
νοµικού πλαισίου για την εναρµόνιση 
της κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο, που διέπει 
οριζόντια το ενδοκοινοτικό εµπόριο 
και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες 
ζώων και ζωικών προϊόντων και που 
αναφέρεται στο προοίµιο αυτού. 
Ειδικότερα, το παρόν νοµοσχέδιο, 
προδιαγράφει και ρυθµίζει τις 
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των 
επιχειρήσεων και φυσικών 
προσώπων που δραστηριοποιούνται 
στο εµπόριο ζώων και ζωικών 
προϊόντων και το γενικό πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων, δραστηριοτήτων και 
καθηκόντων των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την 
άσκηση κτηνιατρικών ελέγχων για τη 
διασφάλιση της διακίνησης ζώων και 
ζωικών προϊόντων µε τρόπο τέτοιο, 
ώστε να πληρούνται οι ποιοτικές και 
υγειονοµικές προδιαγραφές που 
καθορίζονται στην κοινοτική 
κτηνιατρική νοµοθεσία, µε απώτερο 
σκοπό την προστασία της υγείας και 
ευηµερίας των ζώων και της 
δηµόσιας υγείας. 

Ο περί Κτηνιατρικών 
Ελέγχων στο 
Ενδοκοινοτικό 
Εµπόριο και την 
Εισαγωγή από Τρίτες 
Χώρες Ζώων και 
Ζωικών Προϊόντων, 
καθώς και για Άλλα 
Συναφή Θέµατα 
Νόµος του 2002. 

Ν 98(Ι)/2002 20.06.2002 

56. Ο περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.164.2002 06.06.2002 Η τροποποίηση του Νόµου 
102(Ι)/2001 («Ο περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόµος του 
2001»), έτσι ώστε η έναρξη της 
ισχύος του να συνάδει µε την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα 
του Οδικού Μεταφορέα Νόµου του 
2001 (Ν.101(Ι)/2001), ο οποίος θα 
τεθεί σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα 
οριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο 
µε γνωστοποίηση που θα 
δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

Ο περί Ρυθµίσεως της 
Τροχαίας Μεταφοράς 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

Ν 99(Ι)/2002 20.06.2002 

57. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι 
και Ναυτικοί) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

23.01.154.2002 30.05.2002 Η εναρµόνιση µε το άρθρο 39 της 
Συνθήκης της ΕΚ και συγκεκριµένα η 
τροποποίηση του βασικού νόµου, 
έτσι ώστε να αφαιρεθεί η 
παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 109, που αφορά την εξουσία 
του Υπουργικού Συµβουλίου να 
εκδίδει Κανονισµούς σχετικά µε το 
κατώτατο ποσοστό πολιτών της 
∆ηµοκρατίας από το οποίο 
συνίσταται υποχρεωτικά το πλήρωµα 
(περιλαµβανοµένων των 
µαθητευοµένων και των δοκίµων 
αξιωµατικών) των διαφόρων 
κατηγοριών κυπριακών πλοίων. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι 
και Ναυτικοί) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002.  

Ν 101(Ι)/2002 20.06.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

58. Ο περί της 
Καταργήσεως του 
περί του 
Πρωτοκόλλου του 
1990 στην περί 
Νυκτερινής Εργασίας 
(Γυναίκες) Σύµβαση 
(Αναθεωρηµένη) του 
1948 (Κυρωτικού) 
Νόµου του 1993, 
Νόµος του 2001. 

23.01.196.2001 29.11.2001 Η κατάργηση του Νόµου µε τον οποίο 
κυρώθηκε η «περί της Νυκτερινής 
Εργασίας (Γυναικών) Συµβάσεως 
(Αναθεωρηθείσης) του 1948, για 
υλοποίηση της Απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 
53.749 και ηµεροµηνία 19 Ιουνίου, 
2001. 

Ο περί της 
Καταργήσεως του 
περί του 
Πρωτοκόλλου του 
1990 στην περί 
Νυκτερινής Εργασίας 
(Γυναίκες) Σύµβαση 
(Αναθεωρηµένη) του 
1948 (Κυρωτικού) 
Νόµου του 1993, 
Νόµος του 2002. 

N 21(ΙΙΙ)/2002 27.06.2002 

59. Ο περί της 
Καταργήσεως του 
Κυρωτικού της περί 
Νυκτερινής Εργασίας 
(Γυναικών) 
Συµβάσεως 
(Αναθεωρηθείσης) 
του 1948 Νόµου, 
Νόµος του 2002. 

23.01.197.2001 29.11.2001 Η κατάργηση του πιο πάνω 
Πρωτοκόλλου, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης 
για υλοποίηση της Απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου µε Αρ. 
53.749 και ηµεροµηνία 19 Ιουνίου, 
2001 µε την οποία εγκρίθηκε η 
καταγγελία τόσο της Σύµβασης όσο 
και του Πρωτοκόλλου της. 

Ο περί της 
Καταργήσεως του 
Κυρωτικού της περί 
Νυκτερινής Εργασίας 
(Γυναικών) 
Συµβάσεως 
(Αναθεωρηθείσης) 
του 1948 Νόµου, 
Νόµος του 2002. 

Ν 22(ΙΙΙ)/2002 27.06.2002 

60. Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών 
Νόµος του 2002. 

23.01.059.2002 21.02.2002 Η αντικατάσταση του υφιστάµενου 
νόµου περί Ελέγχου της Ρύπανσης 
των Νερών (Αρ.69 του 1991 και 76(Ι) 
του 1992) και η αναθεώρηση του 
συστήµατος προστασίας των νερών 
και του εδάφους από τη ρύπανση 
που θα το καταστήσει πιο 
αποτελεσµατικό. Το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο, εναρµονίζει την 
κυπριακή νοµοθεσία µε τις πρόνοιες 
των ακόλουθων Οδηγιών 75/440, 
79/869 και 81/885 για την ποιότητα 
επιφανειακών νερών, 76/160 για την 
ποιότητα νερών κολύµβησης, 76/464 
για τις επικίνδυνες ουσίες στο 
υδάτινο περιβάλλον, 78/659 για την 
ποιότητα νερών ιχθύων, 79/923 για 
την ποιότητα νερών οστρακοειδών, 
80/68 για την προστασία των 
υπόγειων νερών, 82/176 και 84/156 
για τις απορρίψεις υδράργυρου, 
83/513 για τις απορρίψεις καδµίου, 
84/491 για τις απορρίψεις 
εξαχλωροκυκλοεξανίου, 86/280 και 
88/347 για τις απορρίψεις ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών, 91/271 
(µερικώς) για την επεξεργασία 
λυµάτων, 91/676 για τη 
νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης, και 91/61 (µερικώς) για 
τον ενοποιηµένο έλεγχο και πρόληψη 
της ρύπανσης και τις Αποφάσεις του 
Συµβουλίου µε Αρ. 77/795, 81/856 
και 86/574 και της Επιτροπής µε αρ. 
84/442 και 90/2 για την ανταλλαγή 
πληροφοριών για την ποιότητα των 
επιφανειακών νερών. 

Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης των Νερών 
και του Εδάφους  
Νόµος του 2002. 

Ν 106(Ι)/2002 27.06.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

61. Ο περί της 
Καταργήσεως του 
περί Απασχολήσεως 
Γυναικών εν Καιρώ 
Νυκτός Νόµου, Νόµος 
του 2001. 

23.01.195.2001 29.11.2001 Η κατάργηση του «περί 
Απασχολήσεως Γυναικών εν Καιρώ 
Νυκτός Νόµου, Κεφ. 180, εξαιτίας της 
καταγγελίας της Σύµβασης της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί 
της Νυκτερινής Εργασίας των 
Γυναικών στη Βιοµηχανία,  µε αρ. 89. 
Την πιο πάνω καταγγελία ενέκρινε το 
Υπουργικό Συµβούλιο µε την 
απόφασή του µε αρ. 53.749 και 
ηµεροµηνίας  30 Μαίου, 2001. 

Ο περί της 
Καταργήσεως του 
περί Απασχολήσεως 
Γυναικών εν Καιρώ 
Νυκτός Νόµου, Νόµος 
του 2002. 

N 107(I)/2002 27.06.2002 

62. Ο περί Προστασίας 
από Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες Νόµος 
του 2002. 

23.01.089.2002 28.03.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε τις 
σχετικές µε την ασφάλεια και υγεία 
πρόνοιες της Συνθήκης EYRATOM 
(´Aρθρα 30-39) καθώς και τις Οδηγίες 
96/29/ΕΚ, 97/43/ΕΚ, 89/618/ΕΟΚ, 
90/641/ΕΟΚ καθώς και µε Αποφάσεις 
και Κανονισµούς EYRATOM. 

Ο περί Προστασίας 
από Ιονίζουσες 
Ακτινοβολίες Νόµος 
του 2002. 

N 115(I)/2002 27.06.2002 

63. Ο περί της Συνθήκης 
του Παγκόσµιου 
Οργανισµού 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας για τα 
∆ικαιώµατα 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συµφωνηµένες 
∆ηλώσεις 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.188.2002 20.06.2002 Η κύρωση της Συνθήκης του 
Παγκόσµιου Οργανισµού 
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για τα 
∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
και Συµφωνηµένες ∆ηλώσεις, η οποία 
υπογράφηκε το 1996. 

Ο περί της Συνθήκης 
του Παγκόσµιου 
Οργανισµού 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας για τα 
∆ικαιώµατα 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συµφωνηµένες 
∆ηλώσεις 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 23(ΙΙΙ)/2002 04.07.2002 

64. Ο περί της Τέταρτης 
Τροποποίησης του 
Συντάγµατος Νόµος 
του 2002. 

23.01.147.2002 16.05.2002 Η τροποποίηση των άρθρων 118 και 
119 του Συντάγµατος, έτσι ώστε να 
καταστεί δυνατή η ευθυγράµµιση της 
ηµεδαπής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο που αφορά την 
ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. 
Η τροποποίηση αυτή αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση, ώστε το νέο 
θεσµικό πλαίσιο που προτείνεται µε 
ξεχωριστό νοµοσχέδιο και αφορά την 
ανεξαρτητοποίηση της Κεντρικής 
Τράπεζας, να µην πάσχει 
αντισυνταγµατικά. 

Ο περί της Τέταρτης 
Τροποποίησης του 
Συντάγµατος Νόµος 
του 2002. 

Ν 104(Ι)/2002 04.07.2002 

65. Ο περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 
 
Συγχωνεύθηκε µε: 
Ο περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

23.01.153.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.01.189.2002 

23.05.2002 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.06.2002 

Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
νοµοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των δικαιωµάτων της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωµάτων (Οδηγίες 
91/250/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 
93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ και 
96/9/ΕΟΚ). 
 
Η διευκόλυνση της εφαρµογής της 
Συνθήκης του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 
για τα ∆ικαιώµατα Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και Συµφωνηµένες 
∆ηλώσεις. 

Ο περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 128(Ι)/2002 04.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

66. Ο περί Επιβολής 
Ποιοτικού Ελέγχου 
στα Γεωργικά 
Προϊόντα Νόµος του 
2002. 

23.01.168.2002 06.06.2002 Η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου 
για την εφαρµογή των Κανονισµών 
2200/96/ΕΚ για την κοινή οργάνωση 
των αγορών στον τοµέα των 
οπωροκηπευτικών, 2201/96/ΕΚ για 
την κοινή οργάνωση της αγοράς στον 
τοµέα των µεταποιηµένων προϊόντων 
µε βάση τα οπωροκηπευτικά, 
2202/96/ΕΚ για το καθεστώς 
ενισχύσεως των παραγωγών 
ορισµένων εσπεριδοειδών και 
1148/2001/ΕΚ σχετικά µε τους 
ελέγχους τήρησης των 
προδιαγραφών εµπορίας που 
εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών 
οπωροκηπευτικών και οι υιοθέτηση 
διατάξεων που αφορούν την άσκηση 
του ποιοτικού ελέγχου τόσο των 
γεωργικών προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, διακινούνται προς κράτη 
µέλη και εξάγονται προς τρίτες χώρες, 
όσο και γεωργικών προϊόντων που 
παράγονται και διατίθενται προς 
πώληση στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

Ο περί Επιβολής 
Ποιοτικού Ελέγχου 
στα Γεωργικά 
Προϊόντα Νόµος του 
2002. 

Ν 129(Ι)/2002 04.07.2002 

67. Ο περί Ταµείων 
Προνοίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.178.2002 13.06.2002 Η πρόβλεψη και διασφάλιση της 
εφαρµογής της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
στα καταστατικά των ταµείων 
προνοίας. 

Ο περί Ταµείων 
Προνοίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 130(Ι)/2002 04.07.2002 

68. Ο περί Ωρών 
Οδήγησης και 
Ανάπαυσης Οδηγών 
Νόµος του 2002. 

23.01.175.2002 13.06.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τη κοινοτική 
νοµοθεσία (Οδηγία 88/599/ΕΟΚ, 
Κανονισµό 3820/85/ΕΟΚ και 
τροποποιητικό Κανονισµό 
2135/98/ΕΚ) που αφορά τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας και οδικής 
ασφάλειας, µέσω της τήρησης 
ορισµένων κανόνων που σχετίζονται 
µε το χρόνο οδήγησης και 
ανάπαυσης των οδηγών. 

Ο περί Ωρών 
Οδήγησης και 
Ανάπαυσης Οδηγών 
Νόµος του 2002. 

Ν 131(Ι)/2002 04.07.2002 

69. Ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.166.2002 06.06.2002 Η εναρµόνιση µε το Κοινοτικό 
Κεκτηµένο και συγκεκριµένα για να 
διευκολυνθεί η εφαρµογή των 
κοινοτικών Κανονισµών (ΕΟΚ) 
1408/71 περί εφαρµογής των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 
στους µισθωτούς, στους µη 
µισθωτούς και στα µέλη των 
οικογενειών τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας και (ΕΟΚ) 
574/72 που προβλέπει για τον τρόπο 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΟΚ) 
1408/71. 

Ο περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

Ν 132(Ι)/2002 04.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

70. Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στα 
Επαγγελµατικά 
Σχέδια Κοινωνικής 
Ασφάλισης Νόµος του 
2002. 

23.01.177.2002 13.06.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τις Κοινοτικές Οδηγίες 
86/378/ΕΟΚ και 96/97/ΕΚ σχετικά µε 
την εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
στα επαγγελµατικά συστήµατα 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και µε 
την Κοινοτική Οδηγία 97/80/ΕΚ 
σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε 
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης 
λόγω φύλου. 

Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στα 
Επαγγελµατικά 
Σχέδια Κοινωνικής 
Ασφάλισης Νόµος του 
2002. 

Ν 133(Ι)/2002 04.07.2002 

71. Ο περί της 
Απόσπασης 
Εργαζοµένων στο 
Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2002. 

23.01.174.2002 13.06.2002 Σκοπός του προτεινόµενου 
νοµοσχεδίου είναι η εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε τις 
πρόνοιες της Κοινοτικής Οδηγίας 
96/71/ΕΚ σχετικά µε την απόσπαση 
εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών. 

Ο περί της 
Απόσπασης 
Εργαζοµένων στο 
Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2002. 

Ν 137(Ι)/2002 04.07.2002 

72. Ο περί της Σύµβασης 
για τη Νοµική 
Προστασία των 
Υπηρεσιών που 
Βασίζονται ή 
Συνίστανται στην 
Παροχή Πρόσβασης 
υπό Όρους 
(Κυρωτικούς) Νόµος 
του 2002. 

23.01.094.2002 04.04.2002 Η κύρωση της εν λόγω Σύµβασης. Το 
άρθρο 4 της Σύµβασης απαγορεύει 
την κατασκευή, εισαγωγή, πώληση, 
κατοχή ή εγκατάσταση καθορισµένων 
παράνοµων συσκευών και γι’ αυτό το 
λόγο το νοµοσχέδιο προβλέπει 
ποινές και παρέχει το δικαίωµα για 
αναζήτηση αστικής θεραπείας, σε 
περίπτωση παράβασης του εν λόγω 
άρθρου. 

Ο περί της Σύµβασης 
για τη Νοµική 
Προστασία των 
Υπηρεσιών που 
Βασίζονται ή 
Συνίστανται στην 
Παροχή Πρόσβασης 
υπό Όρους 
(Κυρωτικóς) Νόµος 
του 2002. 

Ν 24(ΙΙΙ)/2002 11.07.2002 

73. Ο περί της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
Νόµος του 2002. 

23.01.132.2002 25.04.2002 Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από 
οποιεσδήποτε πολιτικές επιδράσεις 
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης για την ΕΕ και το 
καταστατικό του Ευρωπαϊκού 
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών. 

Ο περί της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
Νόµος του 2002. 

Ν 138(Ι)/2002 11.07.2002 

74. Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµόσιων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.216.2002 27.06.2002 Η βελτίωση της λειτουργικότητας του 
εφόρου δηµοσίων ενισχύσεων. προς 
το σκοπό αυτό τροποποιεί το βασικό 
νόµο σε δύο σηµεία: 
(α) Το άρθρο 12 τροποποιείται έτσι 
ώστε οι αρµόδιες αρχές να 
υποβάλλουν προς τον έφορο τις 
εκθέσεις τους για την υλοποίηση των 
προγραµµάτων και των ατοµικών 
δηµοσίων ενισχύσεων σε ετήσια 
βάση εντός τριών µηνών από τη λήξη 
κάθε ηµερολογιακού έτους.  
(β) Η επιφύλαξη του εδαφίου (1) του 
άρθρου 21 του βασικού νόµου 
τροποποιείται έτσι ώστε να 
παραταθεί η προθεσµία, που έχει ο 
έφορος δηµοσίων ενισχύσεων για την 
αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων 
για τα υφιστάµενα προγράµµατα και 
ατοµικές ενισχύσεις, κατά 5 µήνες. 

Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµόσιων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 139(Ι)/2002 11.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

75. Ο περί Προλήψεως 
της Χρήσης και 
∆ιάδοσης 
Ναρκωτικών και 
Άλλων 
Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών (Ίδρυση 
Αντιναρκωτικού 
Συµβουλίου και 
Ταµείου) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.138.2002 16.05.2002 Η θέσπιση νοµικού πλαισίου για 
εφαρµογή, µε δευτερογενή 
νοµοθεσία, δεσµευτικού Κοινοτικού 
Κεκτηµένου που εµπίπτει στο 
Κεφάλαιο 24  «∆ικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις», και 
συγκεκριµένα του Κανονισµού 302/93 
του Συµβουλίου για την ίδρυση 
ευρωπαϊκού κέντρου 
παρακολούθησης ναρκωτικών και 
τοξικοµανίας. Ειδικότερα, µε το 
παρόν νοµοσχέδιο, παρέχεται 
εξουσία στο Αντιναρκωτικό 
Συµβούλιο Κύπρου, µε Κανονισµούς, 
να µεριµνήσει για την ίδρυση, 
στελέχωση και λειτουργία Εθνικού 
Κέντρου Τεκµηρίωσης και 
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 
κατά τρόπο που να συνάδει µε το 
Κοινοτικό Κεκτηµένο. Επίσης, µε το 
εν λόγω νοµοσχέδιο επιφέρονται 
ορισµένες τροποποιήσεις στο βασικό 
Νόµο, σε σχέση µε ατέλειες ή 
ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την 
εφαρµογή του Νόµου από το 
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο στον ένα 
χρόνο λειτουργίας του. 

Ο περί Προλήψεως 
της Χρήσης και 
∆ιάδοσης 
Ναρκωτικών και 
Άλλων 
Εξαρτησιογόνων 
Ουσιών (Ίδρυση 
Αντιναρκωτικού 
Συµβουλίου και 
Ταµείου) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 142(I)/2002 11.07.2002 

76. Ο περί Πρόσκλησης 
Επενδύσεων προς το 
Κοινό  Νόµος του 
2002. 

23.01.179.2002 13.06.2002 Η εναρµόνιση µε την «Οδηγία 
89/228/ΕΟΚ, Για Το Συντονισµό Των 
Όρων Κατάρτισης, Ελέγχου Και 
Κυκλοφορίας Του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου, Που Πρέπει Να 
∆ηµοσιεύεται Όταν Απευθύνεται Στο 
Κοινό Πρόσκληση Για Κινητές Αξίες». 
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο επιδιώκει 
να ρυθµίσει το θέµα των ιδιωτικών 
τοποθετήσεων και το θέµα της 
άντλησης κεφαλαίων από εκδότες 
κινητών αξιών. Έτσι, το νοµοσχέδιο 
διαφοροποιεί µεταξύ της 
«πρόσκλησης προς το κοινό» και της 
«ιδιωτικής τοποθέτησης» και 
επιπλέον διακρίνει ανάµεσα στους 
κανόνες για την κατάρτιση και 
έγκριση ενηµερωτικών δελτίων για 
αξίες που επιδιώκεται η εισαγωγή 
τους σε χρηµατιστήριο και τους 
κανόνες για την κατάρτιση 
ενηµερωτικών δελτίων για αξίες που 
δεν επιδιώκεται να εισαχθούν σε 
χρηµατιστήριο.    

Ο περί Πρόσκλησης 
Επενδύσεων προς το 
Κοινό Νόµος του 
2002. 

Ν 149(Ι)/2002 11.07.2002 

77. O περί Κόστους 
Εφοδιασµού του 
Αργού Πετρελαίου και 
των Τιµών των 
Πετρελαιοειδών 
Νόµος του 2002. 

23.01.053.2002 21.02.2002 Η εισαγωγή προνοιών στην 
Κυπριακή νοµοθεσία που να 
υποχρεώνουν όλα τα πρόσωπα που 
ασχολούνται µε την εισαγωγή αργού 
πετρελαίου ή τη  διάθεση 
πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, 
όπως διαβιβάζουν πληροφορίες 
σχετικά µε το κόστος προµήθειας 
αργού πετρελαίου και τις  τιµές 
διάθεσης πετρελαιοειδών στην 
κατανάλωση. 

Ο περί Κόστους 
Εφοδιασµού του 
Αργού Πετρελαίου και 
των Τιµών των 
Πετρελαιοειδών 
Νόµος του 2002. 

N 152(I)/2002 11.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

78. Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

23.01.185.2002 20.06.2002 Η τροποποίηση του άρθρου 2 και του 
άρθρου 14 του βασικού νόµου ώστε 
να καταστεί δυνατή η έκδοση 
κανονισµών εναρµονισµένων µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο που αφορούν 
τρόφιµα ζωικής προέλευσης και 
εµπίπτουν στο κεφάλαιο Γεωργία. 

Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

Ν 153(Ι)/2002 11.07.2002 

79. Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
Νόµος του 2002. 

23.01.116.2002 11.04.2002 Η ρύθµιση του τοµέα των 
ραδιοεπικοινωνιών ξηράς, 
διαστήµατος και αεροναυσιπλοίας 
σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 
το νοµοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο 
χορήγησης αδειών για λειτουργία των 
ραδιοεπικοινωνιακών συστηµάτων 
και χορήγησης αδειών χρήσης του 
Φάσµατος ραδιοσυχνοτήτων. 

Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
Νόµος του 2002. 

Ν 146(Ι)2002 11.07.2002 

80. Ο περί Κυπριακού 
Οργανισµού 
Τυποποίησης και 
∆ιαπίστευσης Νόµος 
του 2001. 

23.01.199.2001 29.11.2001 Η υλοποίηση της Απόφασης του 
Υπουργικού Συµβουλίου (Αρ. 52.302 
και ηµερ. 30 Αυγούστου 2000), η 
οποία προνοεί για τη µεταφορά της 
αρµοδιότητας της πιστοποίησης από 
τον Κυπριακό Οργανισµό Προτύπων 
και Ελέγχου Ποιότητας σε εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης και την 
ανάθεση στον ΚΟΠΕΠ των 
αρµοδιοτήτων διαπίστευσης και 
πληροφόρησης (επιπροσθέτως της 
τυποποίησης την οποία ήδη έχει).  

Ο περί Τυποποίησης, 
∆ιαπίστευσης και 
Τεχνικής 
Πληροφόρησης  
Νόµος του 2002. 

Ν 156(Ι)2002 11.07.2002 

81. Ο περί Εµπορικών 
Περιγραφών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.223.2002 04.07.2002 Η κατάργηση του άρθρου 12 του 
βασικού νόµου, το οποίο καθιστά 
υποχρεωτική τη γενική ένδειξη της 
χώρας κατασκευής ή παραγωγής στα 
αγαθά. Η κατάργηση του άρθρου 
αυτού κρίνεται απαραίτητη ενόψει 
του ότι είναι σε αντίθεση µε το άρθρο 
28 της Συνθήκης για την εγκαθίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το εν 
λόγω άρθρο απαγορεύει τους 
ποσοτικούς περιορισµούς στις 
εισαγωγές µεταξύ κρατών µελών 
καθώς και τα µέτρα ισοδύναµου 
αποτελέσµατος. 

Ο περί Εµπορικών 
Περιγραφών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 158(Ι)/2002 25.07.2002 

82. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές 
Ασφάλειας και Υγείας 
κατά την Εργασία στα 
Κυπριακά Αλιευτικά 
Σκάφη) Νόµος του 
2002. 

23.01.213.2002 27.06.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το Κοινοτικό 
Κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε την 
Οδηγία 93/103/ΕΚ σχετικά µε τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας κατά την εργασία, στα 
αλιευτικά σκάφη. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές 
Ασφάλειας και Υγείας 
κατά την Εργασία στα 
Κυπριακά Αλιευτικά 
Σκάφη) Νόµος του 
2002. 

Ν 160(Ι)/2002 25.07.2002 

83. Ο περί Αναγνωρίσεως 
των Οργανώσεων 
Παραγωγών 
Προϊόντων Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας 
Νόµος του 2002. 

23.01.211.2002 27.06.2002 Η ρύθµιση κανόνων λειτουργίας και 
αναγνώρισης των Οργανώσεων 
Παραγωγών, και των 
∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων, στα 
πλαίσια της εναρµόνισης της Κύπρου 
µε το Κοινοτικό κεκτηµένοι. 

Ο περί Αναγνωρίσεως 
των Οργανώσεων 
Παραγωγών 
Προϊόντων Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας 
Νόµος του 2002. 

Ν 161(Ι)/2002 25.07.2002 

84. Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.225.2002 04.07.2002 Η εναρµόνιση του κυπριακού δικαίου 
της ευρεσιτεχνίας προς το κοινοτικό 
δίκαιο και συγκεκριµένα προς την 
Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 
την έννοµη προστασία των 
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.  

Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 163(Ι)/2002 25.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

85. Ο περί Αναγνωρίσεως 
Οργανώσεων 
Παραγωγών 
Γεωργοκτηνοτροφικώ
ν Προϊόντων Νόµος 
του 2002. 

23.01.165.2002 06.06.2002 Η δηµιουργία του νοµικού πλαισίου 
για την εφαρµογή των κοινοτικών  
Κανονισµών 2200/1996/ΕΚ για τα 
οπωροκηπευτικά, 2201/1996/ΕΚ για 
τα µεταποιηµένα  οπωροκηπευτικά, 
404/1993/ΕΟΚ για τις µπανάνες, 
136/1966/ΕΚ για τις ελιές και το 
ελαιόλαδο, 2075/1992/ΕΟΚ για τον 
καπνό, 1696/1971/ΕΟΚ για το 
λυκίσκο, 1255/1999/ΕΚ για το γάλα 
και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
2467/1998/ΕΚ για το πρόβειο κρέας, 
2777/1975/ΕΟΚ για το κρέας 
πουλερικών και 2771/1975/ΕΟΚ για 
τα αυγά. Ειδικότερα, σκοπός του 
προτεινόµενου νοµοσχεδίου είναι ο 
καθορισµός των κανόνων λειτουργίας 
και αναγνώρισης των Οργανώσεων 
Παραγωγών και ∆ιεπαγγελµατικών 
Οργανώσεων στα πλαίσια της 
εναρµόνισης της Κύπρου µε τους 
προαναφρόµενους κοινοτικούς 
Κανονισµούς. 

Ο περί Αναγνωρίσεως 
Οργανώσεων 
Παραγωγών 
Γεωργοκτηνοτροφικώ
ν Προϊόντων Νόµος 
του 2002. 

Ν 164(Ι)/2002 25.07.2002 

86. Ο περί Νοµικής 
Αρωγής Νόµος του 
2002. 

23.01.096.2002 04.04.2002 Η εισαγωγή του θεσµού της παροχής 
δωρεάν νοµικής αρωγής σε 
οικογενειακές υποθέσεις και σε 
υποθέσεις καθορισµένων 
παραβιάσεων ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, στα πλαίσια 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο στο Κεφ. 24, ∆ικαιοσύνη 
και Εσωτερικές Υποθέσεις, ∆ικαστική 
Συνεργασία σε Αστικές υποθέσεις και 
θέµατα που αφορούν Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα, καθώς και η επέκταση 
και περαιτέρω ρύθµιση του 
δικαιώµατος αυτού σε ποινικές 
υποθέσεις. 

Ο περί Νοµικής 
Αρωγής Νόµος του 
2002. 

Ν 165(Ι)/2002 25.07.2002 

87. Ο περί Πετρελαϊκών 
Κρίσεων (Έκτακτες 
Εξουσίες) Νόµος του 
2002. 

23.01.226.2002 04.07.2002 Η δηµιουργία νοµικού πλαισίου για 
την έκδοση και εφαρµογή έκτακτων 
µέτρων προς αντιµετώπιση 
πετρελαϊκών κρίσεων για εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο και, 
συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 
73/238/ΕΟΚ περί µέτρων 
προορισµένων να αµβλύνουν τις 
επιπτώσεις των δυσχερειών 
εφοδιασµού µε πετρέλαιο και 
προϊόντα πετρελαίου και τις 
Αποφάσεις 77/706/ΕΟΚ περί 
καθορισµού κοινοτικού στόχου 
µειώσεως της κατανάλωσης 
πρωτογενούς ενέργειας σε 
περίπτωση δυσχερειών εφοδιασµού 
σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα 
πετρελαίου και 76/639/ΕΟΚ  περί του 
τρόπου εφαρµογής της Απόφασης 
του Συµβουλίου 77/706/ΕΟΚ. 

Ο περί Πετρελαϊκών 
Κρίσεων (Έκτακτες 
Εξουσίες) Νόµος του 
2002. 

Ν 170(Ι)/2002 25.07.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

88. Ο περί του 
Πρωτοκόλλου στη 
Συµφωνία Σύνδεσης 
µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, για τον 
Καθορισµό των 
Εµπορικών 
Ρυθµίσεων για 
Ορισµένα Ψάρια και 
Προϊόντα Αλιείας 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.252.2002 12.09.2002 Η εµπορική ρύθµιση του εµπορίου 
αλιευτικών προϊόντων µεταξύ της 
Κύπρου και της Ε.Ε. 

Ο περί του 
Πρωτοκόλλου στη 
Συµφωνία Σύνδεσης 
µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, για τον 
Καθορισµό των 
Εµπορικών 
Ρυθµίσεων για 
Ορισµένα Ψάρια και 
Προϊόντα Αλιείας 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 28(ΙΙΙ)/2002 12.09.2002 

89. Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας 
αναφορικά µε την 
Εργασία 
Πληρωµάτων 
Οχηµάτων που 
Απασχολούνται στις 
∆ιεθνείς Οδικές 
Μεταφορές (AETR) 
και Πρωτόκολλο 
Υπογραφής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.236.2002 11.07.2002 Η κύρωση της εν λόγω Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας, η οποία εντάσσεται στο 
Κεφάλαιο 9 του κοινοτικού 
κεκτηµένου («Πολιτική Μεταφορών») 
και η εφαρµογή της οποίας 
επιβάλλεται από τον Κανονισµό 
ΕΟ/3820/85. 

Ο περί της 
Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας 
αναφορικά µε την 
Εργασία 
Πληρωµάτων 
Οχηµάτων που 
Απασχολούνται στις 
∆ιεθνείς Οδικές 
Μεταφορές (AETR) 
και Πρωτόκολλο 
Υπογραφής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 29(ΙΙΙ)/2002 12.09.2002 

90. Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.234.2002 11.07.2002 Η αναδιατύπωση όρων της βασικής 
νοµοθεσίας. 

Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 171(Ι)/2002 12.09.2002 

91. Ο περί της Ένδειξης 
της Κατανάλωσης 
Ενέργειας και άλλων 
Βασικών Πόρων των 
Οικιακών Συσκευών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.221.2002 04.07.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε δεσµευτικό Κοινοτικό 
Κεκτηµένο και πιο συγκεκριµένα µε 
την βασική Οδηγία 92/75/ΕΟΚ  και 
τις Εκτελεστικές Οδηγίες 94/2/ΕΚ, 
95/12/ΕΚ, 95/13/ΕΚ, 96/60/ΕΚ, 
97/17/ΕΚ και 98/11/ΕΚ για την 
ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των 
οικιακών συσκευών, µε τη διαγραφή 
του εδαφίου (3) του άρθρου 7 του 
βασικού νόµου, που προνοεί για τη 
χρήση µόνο της Ελληνικής γλώσσας 
στις ετικέτες οι οποίες  τοποθετούνται 
πάνω στις οικιακές συσκευές.  

Ο περί της Ένδειξης 
της Κατανάλωσης 
Ενέργειας και άλλων 
Βασικών Πόρων των 
Οικιακών Συσκευών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 172(Ι)/2002 12.09.2002 

92. Ο περί Σπόρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.233.2002 11.07.2002 Η ρύθµιση της παραγωγής και 
εµπορίας για παροχή προς τους 
γεωργούς καλής ποιότητας 
πιστοποιηµένων σπόρων ποικιλιών 
εγγεγραµµένων στον Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών, ή στον Κοινό 
Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις 
σχετικές περί σπόρων Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ο περί Σπόρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 173(Ι)/2002 12.09.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

93. Ο περί Φιαλών 
Αερίου (Ορισµένοι 
Τύποι) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.239.2002 11.07.2002 Η  εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
που αφορά την κατασκευή 
αερολυµάτων (aerosols) θέτοντας τις 
προδιαγραφές για την παραγωγή, τον 
έλεγχο και την σήµανσή τους. 

Ο περί Φιαλών 
Αερίου (Ορισµένοι 
Τύποι) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 174(Ι)/2002 12.09.2002 

94. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές 
Ιατρικής Περίθαλψης 
στα Πλοία) Νόµος του 
2002. 

23.01.241.2002 11.07.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στον τοµέα της Κοινωνικής Πολιτικής 
και Απασχόλησης και πιο 
συγκεκριµένα µε την Οδηγία 
92/29/ΕΟΚ, επιβάλλεται η εισαγωγή 
νέας νοµοθεσίας που να ρυθµίζει τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για την προώθηση 
βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα 
πλοία. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές 
Ιατρικής Περίθαλψης 
στα Πλοία) Νόµος του 
2002. 

Ν 175(Ι)/2002 12.09.2002 

95. Ο περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και 
της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.232.2002 11.07.2002 Η ρύθµιση του νοµικού καθεστώτος 
το οποίο θα διέπει την άσκηση της 
κτηνιατρικής στη ∆ηµοκρατία για την 
υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτηµένου 
και, συγκεκριµένα, των Οδηγιών 
78/1026/ΕΟΚ, περί της αµοιβαίας 
αναγνώρισης των διπλωµάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων 
κτηνιατρικών τίτλων και περί των 
µέτρων προς διευκόλυνση της 
πραγµατικής άσκησης του 
δικαιώµατος εγκαταστάσεως και του 
δικαιώµατος της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, και 78/1027/ΕΟΚ, περί 
του συντονισµού των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν τις 
δραστηριότητες του κτηνιάτρου.  

Ο περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και 
της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 176(Ι)/2002 12.09.2002 

96. Ο περί Ίσης Αµοιβής 
µεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών για την ίδια 
Εργασία ή για 
Εργασία ίσης Αξίας 
Νόµος του 2002. 

23.01.222.2002 04.07.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 
75/117/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή 
της αρχής της ισότητας των αµοιβών 
µεταξύ των εργαζοµένων ανδρών και 
γυναικών και της Οδηγίας 97/80/ΕΚ 
σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε 
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης 
λόγω φύλου. 

Ο περί Ίσης Αµοιβής 
µεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών για την ίδια 
Εργασία ή για 
Εργασία ίσης Αξίας 
Νόµος του 2002. 

Ν 177(Ι)/2002 12.09.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

97. Ο περί 
Φαρµακευτικής και 
∆ηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.246.2002 25.07.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και συγκεκριµένα µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 85/432/ΕΟΚ για το 
συντονισµό των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν ορισµένες 
δραστηριότητες στον τοµέα της 
Φαρµακευτικής, όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι και την Οδηγία 
2001/19/ΕΚ και την Οδηγία 
85/433/ΕΟΚ για την αµοιβαία 
αναγνώριση των διπλωµάτων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 
φαρµακευτικής και για τη λήψη 
µέτρων προς διευκόλυνση της 
πραγµατικής άσκησης του 
δικαιώµατος εγκατάστασης για 
ορισµένες δραστηριότητες του 
φαρµακευτικού τοµέα, όπως 
τροποποιήθηκε µέχρι την Οδηγία 
2001/19/ΕΚ. 

Ο περί 
Φαρµακευτικής και 
∆ηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 178(Ι)/2002 12.09.2002 

98. Ο περί Γενικού 
Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων Νόµος 
του 2002. 

23.01.224.2002 04.07.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
του Κεφαλαίου 2 «Ελεύθερη 
∆ιακίνηση Ατόµων» και, ειδικότερα, 
µε την Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε ένα γενικό 
σύστηµα αναγνώρισης των 
διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελµατική  εκπαίδευση 
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών και 
την Οδηγία 2001/19/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου που τροποποιεί αριθµό 
Οδηγιών, µεταξύ των οποίων και την 
Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. 

Ο περί Γενικού 
Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων Νόµος 
του 2002. 

Ν 179(Ι)/2002 12.09.2002 

99. Ο περί ∆ικηγόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.176.2002 13.06.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας που διέπει το δικηγορικό 
επάγγελµα για σκοπούς εναρµόνισης 
της κυπριακής νοµοθεσίας µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα, 
την Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου για τη διευκόλυνση της 
πραγµατικής άσκησης της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους 
και την Οδηγία 98/5/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη διευκόλυνση της 
µόνιµης άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλµατος σε κράτος µέλος 
διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελµατικός τίτλος. 

Ο περί ∆ικηγόρων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 
 

Ν 180(Ι)/2002 12.09.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

100. Ο περί Εξαγωγής των 
Πολιτιστικών Αγαθών 
Νόµος του 2002. 

23.01.214.2002 27.06.2002 Η δηµιουργία της κατάλληλης δοµής 
και του κρατικού µηχανισµού για την 
εφαρµογή του Κανονισµού 3911/92, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τους 
Κανονισµούς 752/93, 2469/96, 
1526/98 και 974/2001, σχετικά µε την 
εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. 
Παραπέµφθηκε στην Επιτροπή 
Παιδείας και επανεξετάστηκε από την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Ο περί Εξαγωγής των 
Πολιτιστικών Αγαθών 
Νόµος του 2002. 

N 182(I)/2002 03.10.2002 

101. Ο περί της 
Επιστροφής των 
Πολιτιστικών Αγαθών 
Νόµος του 2002. 

23.01.215.2002 27.06.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 93/7/ΕΟΚ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 96/100/ΕΚ και την Οδηγία 
2001/38/ΕΚ, σχετικά µε την 
επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που 
έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από 
το έδαφος κράτους µέλους. 
Παραπέµφθηκε στην Επιτροπή 
Παιδείας και επανεξετάστηκε από την 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Ο περί της 
Επιστροφής των 
Πολιτιστικών Αγαθών 
Νόµος του 2002. 

N 183(I)/2002 03.10.2002 

102. Ο περί της Σύµβασης 
της Ρώµης για το 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
στις Συµβατικές 
Ενοχές και του 
Πρώτου και ∆εύτερου 
Πρωτοκόλλου Όσον 
Αφορά την Ερµηνεία 
της από το 
∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.260.2002 12.09.2002 Η κύρωση της Σύµβασης της Ρώµης 
για το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο στις 
Συµβατικές Ενοχές και του Πρώτου 
και ∆εύτερου Πρωτοκόλλου όσον 
αφορά την Ερµηνεία της από το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, η οποία αποτελεί 
δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο περί της Σύµβασης 
της Ρώµης για το 
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 
στις Συµβατικές 
Ενοχές και του 
Πρώτου και ∆εύτερου 
Πρωτοκόλλου Όσον 
Αφορά την Ερµηνεία 
της από το 
∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 31(ΙΙΙ)/2002 10.10.2002 

103. Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας Νόµος 
του 2002. 

23.01.247.2002 25.07.2002  Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και συγκεκριµένα µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 84/360/ΕΟΚ για την 
καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης που προέρχεται από 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, την 
Οδηγία 96/61/ΕΚ, Οδηγία 
89/369/ΕΟΚ, Οδηγία 89/429/ΕΟΚ, 
Οδηγία 94/63/ΕΚ, Οδηγία 
88/609/ΕΟΚ, Οδηγία 
90/656/ΕΟΚΟδηγία 94/66/ΕΚ, Οδηγία 
1999/13/ΕΚ, Οδηγία 87/217/ΕΟΚ, 
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ, Οδηγία 
94/67/ΕΚ, Απόφαση 97/283/ΕΚ, 
Οδηγία 78/176/ΕΟΚ, Οδηγία 
82/883/ΕΟΚ και την Οδηγία 
92/112/ΕΟΚ. 

Ο περί Ελέγχου της 
Ρύπανσης της 
Ατµόσφαιρας Νόµος 
του 2002. 

Ν 187(Ι)/2002 17.10.2002 

104. Ο περί Ποιότητας του 
Ατµοσφαιρικού Αέρα 
Νόµος του 2002. 

23.01.253.2002 12.09.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και συγκεκριµένα µε την Οδηγία 
96/62/ΕΚ για την εκτίµηση και τη 
διαχείριση της ποιότητας του αέρα 
του περιβάλλοντος. 

Ο περί Ποιότητας του 
Ατµοσφαιρικού Αέρα 
Νόµος του 2002. 

Ν 188(Ι)/2002 17.10.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

105. Ο περί της Σύµβασης 
για την Κατάργηση 
Επικύρωσης 
Εγγράφων στα Κράτη 
Μέλη των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
(Κυρωτικός)  Νόµος 
του 2002. 

23.01.266.2002 03.10.2002 Η κύρωση της Σύµβασης της Ε.Ε. 
που αφορά την κατάργηση της 
επικύρωσης εγγράφων στα κράτη 
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ο περί της Σύµβασης 
για την Κατάργηση 
Επικύρωσης 
Εγγράφων στα Κράτη 
Μέλη των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
(Κυρωτικός)  Νόµος 
του 2002. 

N 32(ΙΙΙ)/2002 24.10.2002 

106. Ο περί των Οικιακών 
Συσκευών (Εκποµπές 
Αερόφερτου 
Θορύβου) Νόµος του 
2002. 

23.01.259.2002 12.09.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στον τοµέα των οικιακών συσκευών 
υιοθετώντας τις πρόνοιες της Οδηγίας 
86/594/ΕΟΚ σε σχέση µε την 
σήµανση των συσκευών για 
εκποµπές αερόφερτου θορύβου. 

Ο περί των Οικιακών 
Συσκευών (Εκποµπές 
Αερόφερτου 
Θορύβου) Νόµος του 
2002. 

Ν 192(Ι)/2002 24.10.2002 

107. Ο περί Σχολών 
Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.263.2002 03.10.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το Άρθρο 56 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναφορικά µε την ελεύθερη διακίνηση 
κεφαλαίων. Το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο υλοποιεί την Απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 
56.209 (31ης Ιουλίου 2002) σχετικά µε 
την παροχή δυνατότητας στους 
πολίτες των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ιδρύουν 
ιδιωτικές σχολές στην Κύπρο όπως οι 
Κύπριοι πολίτες.  

Ο περί Σχολών 
Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 193(Ι)/2002 24.10.2002 

108. Ο περί Εγγραφής Μη 
Αδειούχων 
Καταλυµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.262.2002 03.10.2002 Η τροποποίηση του άρθρου 8 του 
βασικού νόµου για εναρµόνιση µε τις 
βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου 
που πηγάζουν από τα άρθρα της 
Συνθήκης και που απαγορεύουν τις 
διακρίσεις µε βάση την εθνικότητα 
(άρ. 12, 39, 43, 48, 49). 

Ο περί Εγγραφής Μη 
Αδειούχων 
Καταλυµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 194(Ι)/2002 24.10.2002 

109. Ο περί Ιδιωτικών 
Γραφείων Εξεύρεσης 
Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.271.2002 03.10.2002 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
αναφορικά µε την ίδρυση και 
λειτουργία ιδιωτικών γραφείων 
εξεύρεσης εργασίας για σκοπούς 
συµβατότητας αυτού µε τα άρθρα 12, 
43-48 και 49-55 της Συνθήκης περί 
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.  Βασικός Η άρση των 
περιορισµών του άρθρου 5 της 
βασικής νοµοθεσίας για τους πολίτες 
των κρατών µελών της Ε.Ε. σε ό,τι 
αφορά το δικαίωµα εξασφάλισης 
άδειας λειτουργίας ιδιωτικού 
γραφείου εξεύρεσης εργασίας στην 
Κύπρο, καθώς και η άρση των 
περιορισµών του άρθρου 8 σε ό,τι 
αφορά εξεύρεση εργασίας στο 
εξωτερικό και εξεύρεση αλλοδαπών 
για απασχόληση στη ∆ηµοκρατία. 

Ο περί Ιδιωτικών 
Γραφείων Εξεύρεσης 
Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

Ν 195(Ι)/2002 31.10.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

110. Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

23.01.238.2002 11.07.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τους αλλοδαπούς για 
σκοπούς εναρµόνισης µε δεσµευτικό 
κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 24. 
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις 
στοχεύουν στην εφαρµογή το 
Κανονισµού (ΕΚ) 539/2001 του 
Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τον 
Κανονισµό (ΕΚ) 2414/2001 του 
Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 
2001, σχετικά µε τον κατάλογο τρίτων 
χωρών, οι υπήκοοι των οποίων 
υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των 
εξωτερικών συνόρων των κρατών 
µελών, και του καταλόγου των τρίτων 
χωρών οι υπήκοοι των οποίων 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
αυτή. 
 
Αναπέµφθηκε από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας για επανεξέταση µε 
σχετική του επιστολή προς τον 
Πρόεδρο της Βουλής µε ηµεροµηνία 2 
∆εκεµβρίου 2002. Στις 12.12.2002 
έγινε δεκτή η αναποµπή του 
νοµοσχεδίου από την Ολοµέλεια της 
Βουλής των Αντιπροσώπων. 

Ο περί Αλλοδαπών 
και Μεταναστεύσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2002. 

/ 14.11.2002 
Έγινε 

αναποµπή 
του Νόµου 
Νέα ηµερο- 

µηνία 
ψήφισης 

12.12.2002 
 

111. Ο περί Ίσης 
Μεταχειρίσεως 
Ανδρών και Γυναικών 
στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση Νόµος 
του 2002. 

23.01.218.2002 27.06.2002 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Κοινοτική Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή 
της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών αναφορικά µε 
την πρόσβαση στην απασχόληση, 
στην επαγγελµατική εκπαίδευση και 
προώθηση και στις συνθήκες 
εργασίας. Παράλληλα, το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο εναρµονίζει 
την κυπριακή νοµοθεσία µε την 
Κοινοτική Οδηγία 97/80/ΕΚ σχετικά 
µε το βάρος απόδειξης σε 
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης 
λόγω φύλου. 

Ο περί Ίσης 
Μεταχειρίσεως 
Ανδρών και Γυναικών 
στην Απασχόληση και 
στην Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση Νόµος 
του 2002. 

Ν 205(Ι)/2002 21.11.2002 

112. O περί Πολιτικής 
Αεροπορίας Νόµος 
του 2002. 

23.01.110.2002 11.04.2002 Ο εκσυγχρονισµός και η 
κωδικοποίηση του δικαίου των 
αεροµεταφορών και η εναρµόνισή του 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

O περί Πολιτικής 
Αεροπορίας Νόµος 
του 2002. 

N 213(I)/2002 28.11.2002 

113. Ο περί της Σύµβασης 
για την Ίδρυση 
Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας και του 
Πρωτοκόλλου σχετικά 
µε την Ερµηνεία της 
εν λόγω Σύµβασης 
από το ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µε 
Προδικαστικές 
Αποφάσεις 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

23.01.254.2002 12.09.2002 Η κύρωση της Σύµβασης για την 
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας (Σύµβαση EUROPOL), η 
οποία καταρτίστηκε δυνάµει του 
άρθρου Κ3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η 
κύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε 
την ερµηνεία της Σύµβασης για την 
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας από 
το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µε προδικαστικές 
αποφάσεις. 

Ο περί της Σύµβασης 
για την Ίδρυση 
Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας και του 
Πρωτοκόλλου σχετικά 
µε την Ερµηνεία της 
εν λόγω Σύµβασης 
από το ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων µε 
Προδικαστικές 
Αποφάσεις 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2002. 

Ν 38(ΙΙΙ)/2002 05.12.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

114. Ο περί Στερεών και 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Νόµος 
του 2002. 

23.01.285.2002 17.10.2002 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
75/442/ΕΟΚ,  91/156/ΕΟΚ, (περί 
στερεών αποβλήτων), Απόφαση 94/3 
(υιοθέτηση Καταλόγου Αποβλήτων), 
91/689 (επικίνδυνα απόβλητα), 
94/904 (υιοθέτηση Καταλόγου 
Επικινδύνων Αποβλήτων), 96/59 
(διάθεση PCB´s, PCT´s), 75/439 
(διάθεση των χρησιµοποιηµένων 
Ορυκτελαίων), 91/157, 93/86 
(ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές 
ενέργειας που περιέχουν ορισµένες 
επικίνδυνες ουσίες), 96/61 (πρόληψη 
και ολοκληρωµένος έλεγχος της 
ρύπανσης – µερικά) και Κανονισµός 
259/93 (Έλεγχος της Μεταφοράς 
Αποβλήτων στο εσωτερικό της ΕΚ και 
έλεγχος εισαγωγών/εξαγωγών 
αποβλήτων). 

Ο περί Στερεών και 
Επικίνδυνων 
Αποβλήτων Νόµος 
του 2002. 

N 215(I)/2002 12.12.2002 

115. Ο περί Κανονισµών 
Ασφαλείας 
∆ιαβαθµισµένων 
Πληροφοριών, 
Εγγράφων και Υλικού 
και για Συναφή 
θέµατα Νόµος του 
2002. 

23.01.321.2002 28.11.2002 Η εναρµόνιση της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας µε τους Κανονισµούς 
Ασφαλείας του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
που το Συµβούλιο ενέκρινε και 
υιοθέτησε µε την Απόφαση του στις 
19 Μαρτίου 2001 (2001/264/ΕΚ) 

Ο περί Κανονισµών 
Ασφαλείας 
∆ιαβαθµισµένων 
Πληροφοριών, 
Εγγράφων και Υλικού 
και για Συναφή 
θέµατα Νόµος του 
2002. 

N 216(I)/2002 12.12.2002 

116. Ο περί Εµπορίας 
Κυπριακών 
Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.287.2002 17.10.2002 Η εκπλήρωση του πρώτου σταδίου 
των υποχρεώσεων που λήφθηκαν 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για εναρµόνιση του τοµέα του 
ελαιολάδου µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. Με το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο καταργείται το 
µονοπώλιο του ΣΕΚΕΠ, στην εµπορία 
ελαιολάδου. 

Ο περί Εµπορίας 
Κυπριακών 
Ελαιοκοµικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

N 218(I)/2002 12.12.2002 

117. Ο περί Επιστηµονικού 
Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόµος του 2002. 

23.01.212.2002 27.06.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για σκοπούς 
εναρµόνισης µε κοινοτικό κεκτηµένο 
στο Κεφάλαιο 2, «Ελεύθερη 
∆ιακίνηση Προσώπων» και, 
συγκεκριµένα, µε την Οδηγία 
85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης 
Ιουνίου 1985 για την αµοιβαία 
αναγνώριση των πτυχίων, 
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και τη 
θέσπιση µέτρων για τη διευκόλυνση 
της πραγµατικής άσκησης του 
δικαιώµατος εγκατάστασης και 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε, από την 
Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
14ης Μαίου 20001.   

Ο περί Επιστηµονικού 
Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόµος του 2002. 

Ν 221(Ι)/2002 12.12.2002 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

118. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι 
και Ναυτικοί) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

23.01.315.2002 21.11.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την κατάργηση των 
άρθρων 57, 58 και 62 αυτής, τα 
οποία αναφέρονται στην υποχρέωση 
διατήρησης σε κάθε κυπριακό πλοίο, 
το οποίο αποπλέει από λιµάνι της 
∆ηµοκρατίας, φαρµάκων και ιατρικών 
εφοδίων, καθώς και στο σχετικό 
έλεγχο από την Αρµόδια Αρχή και 
στην υποχρέωση των κυπριακών 
πλοίων που αποπλέουν από λιµάνι 
της ∆ηµοκρατίας για το εξωτερικό και 
µεταφέρουν πέρα των εκατό ατόµων, 
να φέρουν γιατρό. Η κατάργηση των 
προαναφερθέντων άρθρων 
καθίσταται αναγκαία, έτσι ώστε να 
συνάδει ο βασικός Νόµος µε τον περί 
Εµπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες 
Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης 
στα Πλοία) Νόµο του 2002, ο οποίος 
ρυθµίζει τα πιο πάνω θέµατα και έχει 
ψηφιστεί µε σκοπό την εναρµόνιση 
της κυπριακής νοµοθεσίας µε 
δεσµευτικό κοινοτικό κεκτηµένο και 
συγκεκριµένα µε την Οδηγία 
92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας για την 
προώθηση βελτιωµένης ιατρικής 
περίθαλψης στα πλοία. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι 
και Ναυτικοί) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002. 

Ν 233(Ι)/2002 19.12.2002 

 Ο περί Κτηνιατρικών 
Τελών Νόµος του 
2002. 

23.01.265.2002 03.10.2002 Η εναρµόνιση της Κυπριακής 
κτηνιατρικής νοµοθεσίας µε την 
αντίστοιχη κοινοτική (Οδηγία 
85/73/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 96/43/ΕΟΚ) για την 
ανεξάρτητη χρηµατοδότηση των 
υγειονοµικών επιθεωρήσεων και 
ελέγχων των ζώων και ζωικών 
προϊόντων. 

Ο περί Κτηνιατρικών 
Τελών Νόµος του 
2002. 

Ν 239(Ι)/2002 19.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


