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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων: 
Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τα εναρµονιστικά νοµοσχέδια κατά το 2003 
Τελευταία ενηµέρωση: 31 ∆εκεµβρίου 2003  

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

1. Ο περί Αµετακλήτου 
του ∆ιακανονισµού 
στα Συστήµατα 
Πληρωµών και στα 
Συστήµατα 
∆ιακανονισµού 
Αξιογράφων Νόµος 
του 2002 

23.01.326.2002 05.12.2002 H εναρµόνιση µε δεσµευτικό 
κοινοτικό κεκτηµένο στα πλαίσια του 
κεφαλαίου 4 για την Ελεύθερη 
∆ιακίνηση Κεφαλαίων. Ειδικότερα, 
επιχειρείται η εναρµόνιση µε την 
Κοινοτική Οδηγία 98/26/ΕΚ σχετικά 
µε το αµετάκλητο του διακανονισµού 
στα συστήµατα πληρωµών και στα 
συστήµατα διακανονισµού 
αξιογράφων. 

Ο περί Αµετακλήτου 
του ∆ιακανονισµού 
στα Συστήµατα 
Πληρωµών και στα 
Συστήµατα 
∆ιακανονισµού 
Αξιογράφων Νόµος 
του 2003 

Ν 
8(Ι)/2003 

16.01.2003 

2. Ο περί Εµπορίας 
Κυπριακών Καρόττων 
και Τεύτλων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.347.2002 12.12.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας έτσι ώστε να εκπληρωθεί 
το πρώτο στάδιο των υποχρεώσεων 
που λήφθηκαν έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τις 
ενταξιακές διαπραγµατεύσεις για 
εναρµόνιση του τοµέα των καρόττων 
και τεύλων µε το Κοινοτικό 
Κεκτηµένο. Συγκεκριµένα, µε το 
νοµοσχέδιο αυτό καταργείται το 
µονοπώλιο του Συµβουλίου Εµπορίας 
Κυπριακών Καρόττων και Τευλών 
στην Εµπορία κατά την εξαγωγή των 
εν λόγω προϊόντων.  

Ο περί Εµπορίας 
Κυπριακών Καρόττων 
και Τεύτλων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

Ν 
9(I)/2003 

16.01.2003 

3. Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2003 

23.01.005.2003 10.01.2003 Η τροποποίηση του Άρθρου 2 του 
περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων Νόµου µε την προσθήκη 
ακόµη µιας προϋπόθεσης για την 
ύπαρξη δηµόσιας ενίσχυσης. 
Ειδικότερα, τροποποιείται η ερµηνεία 
του όρου «δηµόσια ενίσχυση» µε την 
ακόλουθη προσθήκη: 
«κατά το µέτρο που επηρεάζει τις 
συναλλαγές µεταξύ της ∆ηµοκρατίας 
και των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
10(I)/2003 

16.01.2003 

4. Ο περί Υγιεινής του 
Κρέατος 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 2002 

23.01.088.2002 21.03.2002 Η κατάργηση του άρθρου 11 του 
βασικού νόµου, ώστε να καταστεί 
δυνατή η επέκταση του κτηνιατρικού 
υγειονοµικού ελέγχου σε όλα τα 
σφαγεία που λειτουργούν στη 
∆ηµοκρατία. 
 

Ο περί Υγιεινής του 
Κρέατος 
(Τροποποιητικός ) 
Νόµος του 2003 

Ν 
11(Ι)/2003 

16.01.2003 



 

 2

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

5. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές 
∆ιατάξεις) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.323.2002 28.11.2002 Η κατάργηση της διάταξης της 
βασικής νοµοθεσίας για τον 
καθορισµό τελών για την 
αδειοδότηση σταθµού 
ραδιοεπικοινωνιών επί σκάφους 
γιατί:  
1. η διάταξη αυτή αναφέρεται σε 
διαδικασίες που αφορούν την 
καταργηθείσα περί ασύρµατου 
τηλεγραφίας νοµοθεσία και δεν 
είναι απολύτως συµβατή µε τον 
περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµο του 
2002, και  

2. τα τέλη να καθορίζονται από 
Κανονισµούς που εκδίδονται 
δυνάµει του περί 
Ραδιοεπικοινωνιών Νόµου του 
2002. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Τέλη και 
Φορολογικές 
∆ιατάξεις) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
12(Ι)/2003 

16.01.2003 

6. Ο περί Μεταβίβασης 
της Αρµοδιότητας και 
των Λειτουργιών του 
Ελέγχου της Υγιεινής 
του Κρέατος από το 
∆ηµοτικό Σφαγείο 
Πάφου στο Τµήµα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2002 

23.01.319.2002 28.11.2002 Η µεταβίβαση της αρµοδιότητας και 
των λειτουργιών του ελέγχου της 
υγιεινής του κρέατος από το ∆ηµοτικό 
Σφαγείο Πάφου στο Τµήµα 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Ο περί Μεταβίβασης 
της Αρµοδιότητας και 
των Λειτουργιών του 
Ελέγχου της Υγιεινής 
του Κρέατος από το 
∆ηµοτικό Σφαγείο 
Πάφου στο Τµήµα 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Νόµος του 
2003 

Ν 
13(Ι)/2003 

16.01.2003 

7. Ο περί Μεταβίβασης 
της Αρµοδιότητας και 
των Λειτουργιών του 
Ελέγχου της Υγιεινής 
του Κρέατος από το 
Κεντρικό Σφαγείο στο 
Τµήµα Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Νόµος  
του 2002 

23.01.318.2002 28.11.2002 Η µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων και 
των λειτουργιών του ελέγχου της 
υγιεινής του κρέατος από το Κεντρικό 
Σφαγείο στο Τµήµα Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 

Ο περί Μεταβίβασης 
της Αρµοδιότητας και 
των Λειτουργιών του 
Ελέγχου της Υγιεινής 
του Κρέατος από το 
Κεντρικό Σφαγείο στο 
Τµήµα Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών Νόµος  
του 2003 

Ν 
14(Ι)/2003 

16.01.2003 

8. Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.322.2002 28.11.2002 1. Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για να καταστεί δυνατή η έκδοση 
κανονισµών οι οποίοι υιοθετούν 
διατάξεις της Οδηγίας 97/13/ΕΚ 
σχετικά ε το κοινό πλαίσιο γενικών 
και ειδικών αδειών στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και 

2. η µεταβίβαση στο ∆ιευθυντή 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των 
πλείστων εκ των εξουσιών που ο 
βασικός νόµος χορήγησε στον 
Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων.  

Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
15(Ι)/2002 

16.01.2003 

9. Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002 

23.01.320.2002 28.11.2002 Η µερική εναρµόνιση µε την Οδηγία 
77/388/ΕΟΚ για το Φ.Π.Α. και ειδικά 
µε τα άρθρα 25 και 26β της οδηγίας, 
που αναφέρονται στο ειδικό 
καθεστώς για τους αγρότες και τον 
επενδυτικό χρυσό αντίστοιχα. 

Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003 

Ν 
27(Ι)/2003 

16.01.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

10. Ο περί του 
Πρωτοκόλλου Σχετικά 
µε τα Προνόµια και τις 
Ασυλίες της 
Ευρωπόλ, των Μελών 
των Οργάνων της, 
των Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών και των 
Υπαλλήλων της 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

23.01.034.2003 06.03.2003 Η κύρωση του Πρωτοκόλλου Σχετικά 
µε τα Προνοµία και τις Ασυλίες της 
Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων 
της, των Αναπληρωτών ∆ιευθυντών 
και των Υπαλλήλων της.  

Ο περί του 
Πρωτοκόλλου Σχετικά 
µε τα Προνόµια και τις 
Ασυλίες της 
Ευρωπόλ, των Μελών 
των Οργάνων της, 
των Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών και των 
Υπαλλήλων της 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

Ν 14(ΙΙΙ)/2003 06.03.2003 

11. Ο περί της Σύµβασης 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί 
Απλοποίησης των 
∆ιαδικασιών 
∆ιεκδίκησης 
∆ιατροφής και Άλλες 
Συναφείς ∆ιατάξεις 
Σχετικά µε την 
Εφαρµογή της, 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

23.01.032.2003 06.03.2003 Η κύρωση της Σύµβασης της Ε.Ε. για 
την Απλοποίηση των ∆ιαδικασιών 
∆ιεκδίκησης ∆ιατροφής στα κράτη 
µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η 
οποία αποτελεί δεσµευτικό Κοινοτικό 
Κεκτηµένο. 

Ο περί της Σύµβασης 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί 
Απλοποίησης των 
∆ιαδικασιών 
∆ιεκδίκησης 
∆ιατροφής και Άλλες 
Συναφείς ∆ιατάξεις 
Σχετικά µε την 
Εφαρµογή της, 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

Ν 16(ΙΙI)/2003 06.03.2003 

12. Ο περί των Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.018.2003 16.01.2003 Η εισαγωγή αριθµού τροποποιήσεων 
στο βασικό νόµο που έχουν κριθεί 
αναγκαίες, κατά τη διαδικασία της 
ετοιµασίας των κανονισµών, για 
σκοπούς πληρέστερης και ορθότερης 
εναρµόνισης µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί των Βασικών 
Απαιτήσεων που 
πρέπει να πληρούν 
Καθορισµένες 
Κατηγορίες 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
29(Ι)/2003 

27.03.2003 

13. Ο περί Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων ή 
Τροφίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.030.2003 06.03.2003 H τροποποίηση του Άρθρου 5 του 
περί Ονοµασιών Προέλευσης και 
Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων ή Τροφίµων Νόµου του 
2002.  
Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται 
αναγκαία ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή η εύρυθµη σύνθεση της 
αρµόδιας Επιτροπής για την εξέταση 
αιτήσεων για εγγραφή Ονοµασιών 
Προέλευσης και Γεωγραφικών 
Ενδείξεων. 

Ο περί Ονοµασιών 
Προέλευσης και 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων ή 
Τροφίµων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
30(Ι)/2003 

03.04.2003 

14. Ο περί 
Λοιµοκαθάρσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.040.2003 06.03.2003 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
µε στόχο τη διευκόλυνση της 
εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου 
που αφορά τη δηµιουργία δικτύου 
επιδηµιολογικής επιτήρησης και 
ελέγχου λοιµωδών νοσηµάτων, όπως 
προνοείται από την Απόφαση 
2119/98/ΕΚ. 

Ο περί 
Λοιµοκαθάρσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
32(Ι)/2003 

10.04.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

15. Ο περί Προώθησης 
και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόµησης 
Ενέργειας Νόµος του 
2002 

23.01.348.2002 12.12.2002 Η θέσπιση νοµοθεσίας που θα 
επιτρέψει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
να εφαρµόσει προγράµµατα 
εκµετάλλευσης των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 
προώθησης της εξοικονόµησης 
ενέργειας για εναρµόνιση µε σχετικό 
κοινοτικό κεκτηµένο. Ειδικότερα, το 
Νοµοσχέδιο θα επιτρέψει στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία να 
εναρµονιστεί µε πρόνοιες της 
Οδηγίας 2001/77/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 
2001, τους στόχους της Λευκής 
Βίβλου για Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) και πρόνοιες της 
Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ (SAVE). 
Εκκρεµεί ενώπιον της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

Ο περί Προώθησης 
και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόµησης 
Ενέργειας Νόµος του 
2003 

Ν 
33(Ι)/2003 

10.04.2003 

16. Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
Νόµος του 2003 

23.01.058.2003 06.03.2003 Η αλλαγή της διαδικασίας 
εξασφάλισης του πιστοποιητικού 
επαγγελµατικής επάρκειας από 
πρόσωπα που ασκούν ήδη το 
επάγγελµα του οδικού µεταφορέα, µε 
τρόπο που να συνάδει µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο 

Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
Νόµος του 2003 

Ν 
36(Ι)/2003 

17.04.2003 

17. Ο περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
(Προστασία του 
Ατόµου) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.264.2002 03.10.2002 Η τροποποίηση του άρθρου 15 της 
βασικής νοµοθεσίας για την 
προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα για σκοπούς πλήρους 
εναρµόνισης µε το άρθρο 14(β) της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών. 

Ο περί Επεξεργασίας 
∆εδοµένων 
Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
(Προστασία του 
Ατόµου) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
37(Ι)/2003 

17.04.2003 

18. Ο περί της 
∆ιατήρησης και 
∆ιασφάλισης των 
∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων κατά 
τη µεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή 
Τµηµάτων 
Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.107.2002 11.04.2002 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
«Ο περί της ∆ιατήρησης και 
∆ιασφάλισης των ∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων κατά τη 
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων 
Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων ή 
Τµηµάτων Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων Νόµου του 2000» 
για εναρµόνιση µε την Οδηγία 
77/187/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 98/50/ΕΟΚ στο Κεφάλαιο 
13 «Κοινωνική Πολιτική και 
Απασχόληση». 

Ο περί της 
∆ιατήρησης και 
∆ιασφάλισης των 
∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων κατά 
τη µεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή 
Τµηµάτων 
Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
39(Ι)/2003 

17.04.2003 

19. Ο περί  Προσφορών 
του ∆ηµοσίου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.083.2003 08.05.2003 Η  διαγραφή του άρθρου 9 και της 
παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του 
άρθρου 31 της βασικής νοµοθεσίας 
για τις Προσφορές του ∆ηµοσίου. Οι 
εν λόγω διατάξεις προβλέπουν για 
την προστασία εγχώριων αγαθών, 
υπηρεσιών και έργων. 

Ο περί  Προσφορών 
του ∆ηµοσίου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
51(Ι)/2003 

05.06.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

20. Ο περί Προσφορών 
στους Τοµείς του 
Ύδατος, της 
Ενέργειας,  των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.082.2003 08.05.2003 Η διαγραφή του άρθρου 25 της 
βασικής νοµοθεσίας για τις 
Προσφορές στους Τοµείς του 
Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών 
Νόµου. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει 
για την προστασία, υπό 
προϋποθέσεις, των αγαθών, 
υπηρεσιών ή έργων τα οποία 
παράγονται, προσφέρονται, 
κατασκευάζονται, συναρµολογούνται 
ή µεταποιούνται στην Κύπρο. 

Ο περί Προσφορών 
στους Τοµείς του 
Ύδατος, της 
Ενέργειας,  των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
52(Ι)/2003 

05.06.2003 

21. Ο περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003 

23.01.066.2003 20.03.2003 Η τροποποίηση της  βασικής 
νοµοθεσίας για τους πρόσφυγες για 
σκοπούς πλήρους εναρµόνισης µε τις 
ακόλουθες πράξεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Ψήφισµα του Συµβουλίου 
που υιοθετήθηκε στις 30 Νοεµβρίου 
1992 για τις Πρόδηλα Αβάσιµες 
Αιτήσεις Ασύλου, Ψήφισµα του 
Συµβουλίου που υιοθετήθηκε στις 30 
Νοεµβρίου 1992 για µια 
Εναρµονισµένη προσέγγιση σε 
θέµατα που αφορούν Τρίτες 
Ασφαλείς Χώρες, Συµπεράσµατα του 
Συµβουλίου που υιοθετήθηκαν στις 
30 Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε τις 
χώρες στις οποίες δεν υπάρχει Γενικά 
Σοβαρός Κίνδυνος Καταδίωξης, 
Ψήφισµα του Συµβουλίου που 
υιοθετήθηκε στις 20 Ιουνίου 1995 
αναφορικά µε τις ελάχιστες 
Εγγυήσεις στις ∆ιαδικασίες Ασύλου, 
και για σκοπούς µερικής εναρµόνισης 
µε την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της 20ης Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις 
ελάχιστες προδιαγραφές παροχής 
Προσωρινής Προστασίας σε 
περίπτωση µαζικής εισροής 
εκτοπισθέντων και µέτρα για τη 
δίκαιη κατανοµή των βαρών µεταξύ 
των κρατών µελών όσον αφορά την 
υποδοχή και την αντιµετώπιση των 
συνεπειών της υποδοχής αυτών των 
ατόµων και για σκοπούς 
ευθυγράµµισης µε τη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες του 1951. 

Ο περί Προσφύγων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
53(Ι)/2003 

05.06.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

22. Ο περί Κτήσης 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Αλλοδαποί) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.251.2002 12.09.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για σκοπούς 
εναρµόνισης µε δεσµευτικό κοινοτικό 
κεκτηµένο και, συγκεκριµένα, µε τα 
Άρθρα 39 (Ελεύθερη Κυκλοφορία των 
Εργαζοµένων), 43 (Ελευθερία 
Εγκατάστασης), 49 (Ελεύθερη 
Παροχή Υπηρεσιών) και 56 
(Ελεύθερη ∆ιακίνηση Κεφαλαίου) της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η 
τροποποίηση αποσκοπεί στην 
απάλειψη των περιορισµών που 
υφίστανται έναντι τόσο των πολιτών 
κρατών – µελών, όσο και των 
νοµικών προσώπων που 
συστήθηκαν σε κράτη – µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά 
τη δυνατότητα κτήσης ακίνητης 
ιδιοκτησίας, εκτός από δευτερεύουσα 
κατοικία, σε σχέση µε την οποία έχει 
δοθεί µεταβατική περίοδος πέντε 
ετών µετά την ένταξη.  

Ο περί Κτήσης 
Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
(Αλλοδαποί) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
54(I)2003  

05.06.2003 

23. Ο περί Κυπριακού 
Πρακτορείου 
Ειδήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003  

23.01.090.2003 08.05.2003 Η εξασφάλιση της συµβατότητας του 
βασικού νόµου µε τις διατάξεις των 
περί Ελέγχου των ∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων Νόµων του 2001 έως 
2003 και µε τα άρθρα 16,86 και 87 
της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Ο περί Κυπριακού 
Πρακτορείου 
Ειδήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003  

Ν 
55(Ι)/2003 

05.06.2003 

24. Ο περί της 
Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και 
Ελέγχου της 
Ρύπανσης Νόµος του 
2003   

23.01.085.2003 08.05.2003 Είναι η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες 
της Οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης που προκαλούν οι 
µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
και τα µεγάλα κτηνοτροφικά 
υποστατικά. 

Ο περί της 
Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και 
Ελέγχου της 
Ρύπανσης Νόµος του 
2003   

Ν 
56(Ι)/2003 

05.06.2003 

25. Ο περί της Συµφωνίας 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων  για τη 
∆ιαβίβαση Ποινικών 
∆ιαδικασιών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003  

23.01.086.2003 08.05.2003 Η κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ των 
Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για τη ∆ιαβίβαση 
Ποινικών ∆ιαδικασιών και η ρύθµιση 
επί µέρους ζητηµάτων που 
προκύπτουν από αυτή.  

Ο περί της Συµφωνίας 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων  για τη 
∆ιαβίβαση Ποινικών 
∆ιαδικασιών 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

Ν 
20(ΙΙΙ)/2003 

05.06.2003 

26. Ο περί της Σύµβασης 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την 
Εκτέλεση των 
Αλλοδαπών Ποινικών 
Καταδικαστικών 
Αποφάσεων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

23.01.087.2003 08.05.2003 Η επικύρωση της Σύµβασης. Η 
κύρωση της γίνεται για σκοπούς 
συµµόρφωσης µε δέσµευση της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προς την ΕΕ 
στα πλαίσια των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων, αφού η εν λόγω 
Σύµβαση αποτελεί δεσµευτικό 
κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο περί της Σύµβασης 
µεταξύ των Κρατών 
Μελών των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων για την 
Εκτέλεση των 
Αλλοδαπών Ποινικών 
Καταδικαστικών 
Αποφάσεων 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

N 
21(III)/2003 

05.06.2003 

27. Ο περί Κανονισµού 
Εισαγωγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.102.2003 15.05.2003 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για σκοπούς συµβατότητας αυτού µε 
το άρθρο 30 της Συνθήκης περί 
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο περί Κανονισµού 
Εισαγωγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
62(Ι)/2003 

12.06.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

28. Ο περί Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών 
Νόµος του 2003 

23.01.128.2003 19.06.2003 Η ίδρυση και λειτουργία του 
Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών 
(ΟΑΠ) και ο καθορισµός των 
σκοπών, καθηκόντων, εξουσιών και 
αρµοδιοτήτων του, όπως αυτά 
καθορίζονται από µια σειρά 
κοινοτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
Με την ίδρυση και λειτουργία του 
ΟΑΠ σκοπείται η απόκτηση 
δυνατότητας της Κύπρου  για 
εκταµίευση κοινοτικών κονδυλίων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις, τους όρους 
και προϋποθέσεις που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό 
αυτό.   

Ο περί Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών 
Νόµος του 2003 

Ν 
64(Ι)/2003 

26.06.2003 

29. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.033.2003 06.03.2003 H εναρµόνιση µε την Πρώτη, ∆εύτερη, 
Τρίτη, Έκτη, Ενδέκατη και ∆ωδέκατη 
Κοινοτική Οδηγία περί Εταιριών µε 
βάση τις οποίες εισάγονται έννοιες 
και µηχανισµοί του ευρωπαϊκού 
δικαίου που αφορούν κυρίως τις 
δηµόσιες εταιρίες,  

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
70(Ι)/2003 

26.06.2003 
Επαναθε-
σπίστηκε 

στις 
16.10.2003 
µετά από 
απόρριψη 
αναποµπή

ς. 
30. Ο περί Γραφείων 

Τουρισµού και 
Ταξιδίων και Ξεναγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002. 

23.01.325.2002 05.12.2002 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για σκοπούς συµβατότητας µε τα 
άρθρα 12, 39, 43, 49-56 και 87 της 
Συνθήκης Περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ειδικότερα, 
µε το παρόν νοµοσχέδιο καταργείται:  
1. Ο περιορισµός λόγω ιθαγένειας, 
όσον αφορά την ίδρυση γραφείου 
τουρισµού και ταξιδίων και την 
άσκηση του επαγγέλµατος του 
ξεναγού και έτσι παρέχεται η 
δυνατότητα σε υπηκόους κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
ιδρύουν γραφείο τουρισµού και 
ταξιδίων και να ασκούν το 
επάγγελµα του ξεναγού επί ίσοις 
όροις µε του Κύπριους πολίτες, και 

2. το πλεονέκτηµα για ίδρυση 
γραφείου τουρισµού και ταξιδιών 
που προσδίδεται στον εκάστοτε 
εθνικό αεροµεταφορέα της 
∆ηµοκρατίας. 

Ο περί Γραφείων 
Τουρισµού και 
Ταξιδίων και Ξεναγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
71(Ι)/2003 

26.06.2003 

31. Ο περί της 
∆ιαδικασίας 
Πληροφόρησης 
Ορισµένων Τεχνικών 
Κανόνων Νόµος του 
2003 

23.01.019.2003 16.01.2003 H εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
κοινοτικής Οδηγίας 98/43/ΕΚ για την 
καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των 
τεχνικών προτύπων και κανονισµών. 
Σηµειώνεται ότι η υπό αναφορά 
κοινοτική Οδηγία έχει τροποποιηθεί 
από την Οδηγία 98/48/ΕΚ. 

Ο περί της 
∆ιαδικασίας 
Πληροφόρησης 
Ορισµένων Τεχνικών 
Κανόνων Νόµος του 
2003 

Ν 
72(Ι)/2003 

26.06.2003 

32. Ο περί της 
Καταπολέµησης των 
Καθυστερήσεων 
Πληρωµών στις 
Εµπορικές 
Συναλλαγές Νόµος 
του 2002 

23.01.284.2002 17.10.2002 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές. 

Ο περί της 
Καταπολέµησης των 
Καθυστερήσεων 
Πληρωµών στις 
Εµπορικές 
Συναλλαγές Νόµος 
του 2003 

Ν 
73(Ι)/2003 

26.06.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

33. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Οργάνωση 
του Χρόνου Εργασίας 
των Ναυτικών) Νόµος 
του 2003 

23.01.126.2003 19.06.2003 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
1999/63/ΕΚ, 99/95/ΕΚ και το Άρθρο 
17(β) της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, όπως 
έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 
2000/34/ΕΚ, επιβάλλεται η εισαγωγή 
νέας νοµοθεσίας που να ρυθµίζει την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
ναυτικών και κατ΄ επέκταση  να 
συµβάλει στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας 
των ναυτικών στα πλοία, στη 
θαλάσσια ασφάλεια καθώς και στην 
πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας που προκαλούν τα 
ναυτικά ατυχήµατα. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Οργάνωση 
του Χρόνου Εργασίας 
των Ναυτικών) Νόµος 
του 2003 

Ν 
79(Ι)/2003 

03.07.2003 

34. Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2003 

23.01.127.2003 19.06.2003 H τροποποίηση των περί Ελέγχου 
των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµων 
του 2001 µέχρι 2003 ώστε να 
καθίσταται δυνατή η σταδιακή 
κατάργηση των υφιστάµενων 
δηµοσίων ενισχύσεων που δεν 
κοινοποιήθηκαν εµπρόθεσµα στον 
Έφορο ∆ηµοσίων Ενισχύσεων. 

Ο περί Ελέγχου των 
∆ηµοσίων 
Ενισχύσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2003 

Ν 
80(Ι)/2003 

03.07.2003 

35. Ο περί Οργανισµού 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.129.2003 19.06.2003 Η πληρέστερη εναρµόνιση της 
σχετικής νοµοθεσίας που διέπει την 
λειτουργία του Οργανισµού 
Χρηµατοδοτήσεως Στέγης καθώς και 
η ίση µεταχείριση των πολιτών της 
Ε.Ε µε πολίτης της ∆ηµοκρατίας 
αναφορικά µε το διορισµό 
προσώπων  ως λειτουργών του 
Οργανισµού. 

Ο περί Οργανισµού 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
81(Ι)/2003 

03.07.2003 

36. Ο περί της Υγείας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.054.2003 06.03.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας ώστε να παρασχεθεί η 
δυνατότητα στο ∆ιευθυντή 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να εγκρίνει 
εργαστήρια στη ∆ηµοκρατία, τα 
οποία διενεργούν εργαστηριακές, 
όπου και όταν κρίνεται αναγκαίο για 
την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών, 
να επανακαθορισθεί ο τρόπος 
αποζηµίωσης για τα ζώα που  
θανατώνονται ή θνήσκουν λόγω 
ασθενειών, και να επεκταθεί η 
εξουσία έκδοσης διαταγµάτων, όπου 
αυτό κρίνεται σκόπιµο, για την 
έγκαιρη τροποποίηση θεµάτων 
τεχνικής φύσης, µε σκοπό την άµεση 
προσαρµογή µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί της Υγείας των 
Ζώων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
82(Ι)/2003 

03.07.2003 

37. Ο περί 
Φαρµακευτικής και 
∆ηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.117.2003 12.06.2003 Η τροποποίηση της νοµοθεσίας που 
έχει ήδη εναρµονιστεί µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, αναφορικά µε την άσκηση 
της φαρµακευτικής στη ∆ηµοκρατία, 
ώστε να υπάρχουν οι ίδιες 
προϋποθέσεις για τους πολίτες της 
∆ηµοκρατίας και τους υπηκόους 
κρατών µελών για την πλήρη 
εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο. 

Ο περί 
Φαρµακευτικής και 
∆ηλητηρίων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
89(Ι)/2003 

03.07.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

38. Ο περί της Ελεύθερης 
∆ιακίνησης και 
∆ιαµονής των 
Υπηκόων των Κρατών 
Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Μελών των 
Οικογενειών τους 
Νόµος του 2003 

23.01.043.2003 06.03.2003 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 
72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 
75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ καθώς 
και η εφαρµογή των Κανονισµών 
(ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, (ΕΟΚ) αριθ. 
1251/70, (ΕΟΚ) αριθ. 312/76 και 
(ΕΟΚ) αριθ. 2434/92. 
Το νοµοσχέδιο προνοεί για τ ην 
ελεύθερη διακίνηση και διαµονή των 
υπηκόων των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών 
των οικογενειών τους.  

Ο περί της Ελεύθερης 
∆ιακίνησης και 
∆ιαµονής των 
Υπηκόων των Κρατών 
Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Μελών των 
Οικογενειών τους 
Νόµος του 2003 

Ν 
92(Ι)/2003 

03.07.2003 

39. Ο περί Αρχής 
Κρατικών Εκθέσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.156.2003 03.07.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σε κυπριακές αλλά και σε 
κοινοτικές επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
διοργάνωσης εκθέσεων στην Κύπρο 
µε διεθνή χαρακτήρα. 

Ο περί Αρχής 
Κρατικών Εκθέσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
93(Ι)/2003 

10.07.2003 

40. Ο περί Εκρηκτικών 
Υλών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2002 

23.01.235.2002 11.07.2002 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες 
για να συνάδει µε δεσµευτικό 
κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 
«Ελεύθερη ∆ιακίνηση Αγαθών» και, 
συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις της 
Οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 5ης Απριλίου 1993 για την 
εναρµόνιση των διατάξεων περί της 
εµπορίας και του ελέγχου των 
εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσης.   

Ο περί Εκρηκτικών 
Υλών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
95(Ι)/2003 

10.07.2003 

41. Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Εργασία Ορισµένου 
Χρόνου (Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) Νόµος 
του 2002 

23.01.142.2002 16.05.2002 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε την συµφωνία-πλαίσιο για την 
εργασία ορισµένου χρόνου που 
συνήφθη από την UNICE, τη CEEP 
και τη CES. 

Ο περί 
Εργοδοτουµένων µε 
Εργασία Ορισµένου 
Χρόνου (Απαγόρευση 
∆υσµενούς 
Μεταχείρισης) Νόµος 
του 2003 

Ν 
98(Ι)/2003 

10.07.2003 

42. Ο περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2002 

23.01.143.2002 16.05.2002 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε την συµφωνία-πλαίσιο για την 
εργασία ορισµένου χρόνου που 
συνήφθη από την UNICE, τη CEEP 
και τη CES. 

Ο περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003 

Ν 
99(Ι)/2003 

10.07.2003 

43. Ο περί της Σύναψης 
Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα 
και Υπηρεσίες) στους 
Τοµείς του Ύδατος, 
της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
Νόµος του 2003. 

23.01.157.2003 03.07.2003 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες των 
σχετικών κοινοτικών Οδηγιών που 
αφορούν το συντονισµό των 
διαδικασιών για τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, 
συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών 
και συµβάσεων δηµοσίων έργων. Ο 
προτεινόµενος νόµος καθιερώνει τις 
διαδικασίες που απαιτούνται για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών, έργων και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, κατά τη σύναψη 
συµβάσεων, βάσει της υπό 
αναφοράς νοµοθεσίας, 
εφαρµόζονται, από τις αρµόδιες 
αναθέτουσες αρχές ανοικτές ή 
κλειστές διαδικασίες  ή διαδικασίες 
µε διαπραγµάτευση. 

Ο περί της Σύναψης 
Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα 
και Υπηρεσίες) στους 
Τοµείς του Ύδατος, 
της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 
Τηλεπικοινωνιών 
Νόµος του 2003 

Ν 
100(Ι)/2003 

10.07.2003 



 

 10

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

44. Ο περί Σύναψης 
Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα 
και Υπηρεσίες) Νόµος 
του 2003 

23.01.134.2003 26.06.2003 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες των 
κοινοτικών Οδηγιών 89/665/ΕΟΚ, 
92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ, 
97/52/ΕΟΚ και 2001/78/ΕΚ που 
αφορούν το συντονισµό των 
διαδικασιών για τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, 
συµβάσεων δηµόσιων προµηθειών 
και συµβάσεων δηµοσίων έργων. 
Παράλληλα, αφορούν τον συντονισµό 
των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων για την 
εφαρµογή των διαδικασιών 
προσφυγής στον τοµέα της σύναψης 
συµβάσεων κρατικών προµηθειών 
και δηµοσίων έργων. 

Ο περί Σύναψης 
Συµβάσεων 
(Προµήθειες, Έργα 
και Υπηρεσίες) Νόµος 
του 2003 

Ν 
101(Ι)/2003 

10.07.2003 

45. Ο περί Τελωνειακών 
∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4) Νόµος του 
2003 

23.01.142.2003 26.06.2003 Η τροποποίηση του περί 
Τελωνειακών ∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως Νόµου του 2002     
(«βασικός νόµος»)  έτσι ώστε να 
καλύψει: (α) τις προϋποθέσεις για 
εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εµπορευµάτων Κυπριακής 
προέλευσης, (β) την δυνατότητα 
έκδοσης Κανονισµών που ρυθµίζουν 
την έκδοση ∆εσµευτικής 
Πληροφορίας Καταγωγής, (γ) τη 
δυνατότητα έκδοσης Κανονισµών 
που επιτρέπουν την επανεισαγωγή ή 
την αντικατάσταση εµπορευµάτων 
που εξήχθηκαν προσωρινά από τη 
∆ηµοκρατία για να υποστούν 
εργασίες  τελειοποίησης, (δ) τη 
δυνατότητα για παροχή ατέλειας από 
τελωνειακούς δασµούς σε ειδικά 
καθοριζόµενα εµπορεύµατα.  

Ο περί Τελωνειακών 
∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4) Νόµος του 
2003 

Ν 
105(Ι)/2003 

10.07.2003 

46. Ο περί Τελωνειακών 
∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.5) Νόµος του 
2003 

23.01.143.2003 26.06.2003 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
ούτως ώστε να προνοεί ότι στην 
περίπτωση που η αξίωση καταβολής 
τελωνειακού δασµού µε 
προτιµησιακό συντελεστή δεν 
τεκµηριώνεται κατά το χρόνο της 
κατάθεσης της διασάφησης µε το 
κατάλληλο πιστοποιητικό 
προέλευσης, επιβάλλεται δασµός 
σύµφωνα µε τους συντελεστές 
γενικού δασµού. Ο δασµός αυτός 
εισπράττεται µε χρηµατική 
παρακαταθήκη η οποία 
αναπροσαρµόζεται µε την 
προσκόµιση του πιστοποιητικού 
προέλευσης εντός περιόδου που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες.  

Ο περί Τελωνειακών 
∆ασµών και Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.5) Νόµος του 
2003 

Ν 
106(Ι)/2003 

10.07.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

47. Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.139.2003 26.06.2003 Η τροποποίηση του περί Τελωνείων 
και Φόρων Καταναλώσεως Νόµου 
του 1967 εως 2001 έτσι ώστε να 
υιοθετηθούν οι Κοινοτικές διατάξεις 
που προβλέπουν ότι εφαρµόζονται οι 
συντελεστές δασµών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της αποδοχής 
της διασάφησης όπως ισχύει µε 
βάση τις υφιστάµενες νοµοθετικές 
διατάξεις. Επίσης µε το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο προστίθεται νέο εδάφιο 
το οποίο προνοεί για την αποδοχή 
της διασάφησης που διενεργείται µε 
συστήµατα πληροφορικής. 

Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
107(Ι)/2003 

10.07.2003 

48. Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2)  Νόµος του 
2003 

23.01.140.2003 26.06.2003 Η προσθήκη ενός νέου άρθρου στο 
βασικό νόµο µε βάση το οποίο 
παρέχεται στο Υπουργικό Συµβούλιο 
να εκδίδει κανονισµούς µε τους 
οποίους να καθορίζει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις επιστροφής των 
εισαγωγικών δασµών ή και φόρων 
κατανάλωσης που αναλογούν σε 
εµπορεύµατα, τα οποία µετά τον 
τελωνισµό τους για επιτόπια 
κατανάλωση, υποβλήθηκαν σε µια ή 
περισσότερες εργασίες 
τελειοποίησης και στη συνέχεια 
επανεξήχθηκαν ως παράγωγα 
προϊόντα. 

Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2)  Νόµος του 
2003 

Ν 
108(Ι)/2003 

10.07.2003 

49. Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2003 

23.01.141.2003 26.06.2003 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
ώστε να καλύψει τη δυνατότητα 
κατάθεσης απλουστευµένης 
διασάφησης, την έννοια της «εθνικής 
διαµετακόµισης» και το χρονικό 
πλαίσιο επανεξαγωγής 
εµπορευµάτων.  

Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2003 

Ν 
109(Ι)/2003 

10.07.2003 

50. Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4) Νόµος του 
2002 

23.01.144.2002 16.05.2002 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά 
µε την συµφωνία-πλαίσιο για την 
εργασία ορισµένου χρόνου που 
συνήφθη  από την UNICE, τη CEEP 
και τη CES. 

Ο περί Τερµατισµού 
Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4) Νόµος του 
2003 

N 
111(Ι)/2003 

10.07.2003 

51. Ο περί Εσωτερικού 
Ελέγχου Νόµος του 
2003 

23.01.135.2003 26.06.2003 Η δηµιουργία ανεξάρτητης Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου και η 
δηµιουργία θέσης Εφόρου 
Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα 
προΐσταται της Υπηρεσίας.  

Ο περί Εσωτερικού 
Ελέγχου Νόµος του 
2003 

Ν 
114(Ι)/2003 

10.07.2003 

52. Ο περί της 
∆ιακίνησης 
Κεφαλαίων Νόµος του 
2003 

23.01.137.2003 26.06.2003 Η εναρµόνιση µε τα Άρθρα 43, 46, 
49, 56, 57, 58, 59, 60, 119 και 120 
της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα οποία 
αποτελούν δεσµευτικό κοινοτικό 
κεκτηµένο. Το υπό αναφορά 
κοινοτικό κεκτηµένο αφορά, κατά 
κύριο λόγο, την ελευθερία 
εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών, την ελεύθερη διακίνηση 
κεφαλαίων καθώς και τα µέτρα 
διασφάλισης της Συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ο περί της 
∆ιακίνησης 
Κεφαλαίων Νόµος του 
2003 

Ν 
115(Ι)/2003 

10.07.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

53. Ο περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2003 

23.01.091.2003 08.05.2003 Ο σαφής και ακριβής ορισµός της 
δηµόσιας υπηρεσίας 
ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων, η 
ανάθεση από τη ∆ηµοκρατία στο ΡΙΚ 
της παροχής της πιο πάνω 
υπηρεσίας και η ρύθµιση των 
δηµόσιων ενισχύσεων που 
χορηγούνται στο ΡΙΚ. 

Ο περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόµος του 2003 

N 
116(I)/2003 

10.07.2003 

54. Ο περί Τραπεζικών 
Εργασιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.107.2003 29.05.2003 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 
2000/12/ΕΚ και 2000/28/ΕΚ σχετικά 
µε την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών 
ιδρυµάτων, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 
3 των ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων. 

Ο περί Τραπεζικών 
Εργασιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
119(Ι)/2003 

10.07.2003 

55. Ο περί του ∆εύτερου 
Γενικού Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων Νόµος 
του 2003 

23.01.031.2003 06.03.2003 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο του Κεφαλαίου 2 
«Ελεύθερη ∆ιακίνηση Ατόµων» και, 
ειδικότερα, µε την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου σχετικά µε ένα 
δεύτερο γενικό σύστηµα 
αναγνώρισης των διπλωµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 
πιστοποιούν επαγγελµατική 
εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους ή 
ισοδύναµης διάρκειας µερικής 
παρακολούθησης και µε το άρθρο 2 
της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου που τροποποιεί αριθµό 
Οδηγιών, µεταξύ των οποίων και την 
Οδηγία 92/51/ΕΟΚ. 

Ο περί του ∆εύτερου 
Γενικού Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων Νόµος 
του 2003 

Ν 
121(Ι)/2003 

10.07.2003 

56. Ο περί  Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
Νόµος του 2003 

23.01.084.2003 08.05.2003 H εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την αγορά 
ηλεκτρισµού, µε τη δηµιουργία του 
απαραίτητου νοµοθετικού πλαισίου 
και δοµής για την ρύθµιση της 
αγοράς ηλεκτρισµού στην Κύπρο. 

Ο περί  Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
Νόµος του 2003 

Ν 
122(Ι)/2003 

10.07.2003 

57. O περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.116..2003 05.06.2003 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε τις διατάξεις της 
κοινοτικής Οδηγίας 2000/12/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2000/28/ΕΚ. Οι εν λόγω 
Οδηγίες ρυθµίζουν ζητήµατα 
ανάληψης και άσκησης 
δραστηριότητας των πιστωτικών 
ιδρυµάτων. 

O περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
123(Ι)/2003 

10.07.2003 

58. Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003 

23.01.133.2003 26.06.2003 Η τροποποίηση των περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόµων του 
1985 µέχρι 2001 για εναρµόνιση µε 
το Άρθρο 87 της Συνθήκης περί 
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, που έχει µεταφερθεί στην 
κυπριακή έννοµη τάξη µε τους περί 
Ελέγχου των ∆ηµοσίων Ενισχύσεων 
Νόµους του 2001 µέχρι 2003. 

Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003 

Ν 
124(Ι)/2003 

10.07.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

59. Ο περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της 
Τσέχικης 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λεττονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβάκικης 
∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

23.01.118.2003 12.06.2003 Η κύρωση της Συνθήκης 
Προσχώρησης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ο περί της Συνθήκης 
Προσχώρησης της 
Τσέχικης 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λεττονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβάκικης 
∆ηµοκρατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

Ν 
35(ΙΙΙ)/2003 

14.07.2003 

60. Ο περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

23.01.174.2003 19.09.2003 Η νοµοθετική ρύθµιση του 
δικαιώµατος εργοδότησης πολιτών 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη δηµόσια υπηρεσία για 
συµµόρφωση µε το Άρθρο 39 της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,, όπως αυτό 
ερµηνεύτηκε µε αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Με το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο παρέχεται το δικαίωµα 
σε πολίτες κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διορισµού ή 
προαγωγής σε κενές θέσεις στη 
δηµόσια υπηρεσία, νοουµένου ότι 
δεν πρόκειται για θέσεις οι οποίες 
καθορίζονται από το Υπουργικό 
Συµβούλιο ως θέσεις άσκησης 
δηµόσιας εξουσίας,, στις οποίες µόνο 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας µπορούν να 
διορίζονται ή προάγονται. 

Ο περί ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
128(Ι)/2003 

19.09.2003

61. Ο περί Γενικού 
Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.184.2003 19.09.2003 Η πλήρης  εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/48/ΕΚ 
για την καθιέρωση γενικού 
συστήµατος αναγνώρισης των 
διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν 
επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών. 

Ο περί Γενικού 
Συστήµατος 
Αναγνώρισης των 
Επαγγελµατικών 
Προσόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
129(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

62. Ο περί ∆ικηγόρων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

23.01.182.2003 19.09.2003  Η διασφάλιση πλήρους εναρµόνισης 
της ήδης εναρµονισθείσας κυπριακής 
νοµοθεσίας που διέπει την άσκηση 
του δικηγορικού επαγγέλµατος στη 
∆ηµοκρατία, µε ίσους όρους τόσο για 
τους πολίτες της ∆ηµοκρατίας όσο 
και για τους υπηκόους κρατών µελών, 
µε το σχετικό κοινοτικό κεκτηµένο, 
σύµφωνα και µε τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγιναν 
επί τούτου 

Ο περί ∆ικηγόρων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
130(Ι)/2003 

19.09.2003

63. Ο περί της 
Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.183.2003 19.09.2003 H τροποποίηση του περί της 
Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας 
Νόµου ώστε να εξαιρεί τους 
ναυτικούς οι οποίοι εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Οργάνωση του Χρόνου 
Εργασίας των Ναυτικών) του 2003. 

Ο περί της 
Οργάνωσης του 
Χρόνου Εργασίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

N 
131(I)/2003 

19.09.2003

64. Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόµος του 
2003. 

23.01.189.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας, έτσι ώστε να υπάρχει 
συµµόρφωση µε τις περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας εµπορευµάτων διατάξεις 
της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως αυτές 
ερµηνεύθηκαν από το ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
132(Ι)/2003 

19.09.2003

65. Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.160.2003 10.07.2003 Σκοπός του προτεινόµενου 
νοµοσχεδίου είναι η τροποποίηση της 
βασικής νοµοθεσίας για τις 
συσκευασίες και τα απόβλητα 
συσκευασιών, ώστε: (α) να 
περιοριστεί η ευθύνη του παραγωγού 
αποβλήτων συσκευασίας σε όσους 
παραγωγούς παράγουν απόβλητα 
συσκευασίας πέρα από πέντε τόνους 
ανά έτος, (β) να δοθεί εξουσιοδότηση 
στον Υπουργό για τον καθορισµό 
όρων και προϋποθέσεων έγκρισης 
συστηµάτων επιστροφής και 
ανάκτησης, και (γ) να αυξηθεί η ποινή 
προστίµου από δέκα χιλιάδες σε 
πενήντα χιλιάδες λίρες. 

Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
133(Ι)/2003 

19.09.2003

66. Ο περί 
Κτηµατοµεσιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.164.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τους κτηµατοµεσίτες 
για σκοπούς συµβατότητας µε τα 
Άρθρα 12, 39, 43 και 49 της 
Συνθήκης για την Ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ειδικότερα, 
τροποποιείται το άρθρο 6 της 
βασικής νοµοθεσίας, ούτως ώστε 
κάθε πολίτης κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να µπορεί να 
εγγράφεται στο Μητρώο 
Κτηµατοµεσιτών, νοουµένου ότι 
ικανοποιεί τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τους 
πολίτες της ∆ηµοκρατίας. 

Ο περί 
Κτηµατοµεσιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
134(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

67. Ο περί Υγιεινής του 
Κρέατος 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος  του 
2003. 

23.01.196.2003 19.09.2003 H τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για την υγιεινή του 
κρέατος για να καθορισθεί νέο πεδίο 
εφαρµογής της εν όψει της 
αναµενόµενης υιοθέτησης νέας 
εναρµονιστικής νοµοθεσίας για την 
υγιεινή παραγωγή τροφίµων ζωικής 
προέλευσης και διάθεσής τους στην 
αγορά καθώς και για άλλα συναφή 
θέµατα. 

Ο περί Υγιεινής του 
Κρέατος 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος  του 
2003. 

Ν  
135(Ι)/2003 

19.09.2003

68. Ο περί Αµοιβαίας 
Αναγνώρισης 
Ορισµένων Αγαθών 
Νόµος του 2003 

23.01.165.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο µε το Άρθρο 28 της 
Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορά 
την αµοιβαία αναγνώριση αγαθών 
που προέρχονται από κράτη µέλη της 
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου. 

Ο περί Αµοιβαίας 
Αναγνώρισης 
Ορισµένων Αγαθών 
Νόµος του 2003 

Ν 
136(Ι)/2003 

19.09.2003

69. Ο περί Κυπριακού 
Οργανισµού 
Αναπτύξεως Γης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.166.2003 19.09.2003  Η συµµόρφωση µε την απόφαση του 
Εφόρου ∆ηµόσιων Ενισχύσεων η 
οποία απαιτεί την κατάργηση της 
έµµεσης οικονοµικής ενίσχυσης που 
λαµβάνει ο Κυπριακός Οργανισµός 
Αναπτύξεως Γης  αφού η εν λόγω 
οικονοµική ενίσχυση συνιστά µη 
επιτρεπτή δηµόσια ενίσχυση.    

Ο περί Κυπριακού 
Οργανισµού 
Αναπτύξεως Γης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

N 
137(I)/2003 

19.09.2003

70. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Νηολόγησις, 
Πώλησις και 
Υποθήκευσις  
Πλοίων) 
(Τροποποιητικός)Νόµ
ος του 2003. 

23.01.191.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας, έτσι ώστε να παρέχεται 
στον Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων η εξουσία να αίρει την 
κυπριακή εθνικότητα αλιευτικού 
σκάφους και να το διαγράφει από το 
νηολόγιο, όταν αυτό δεν 
συµµορφώνεται µε τη νοµοθεσία που 
διέπει τις δραστηριότητες 
συγκεκριµένου τύπου πλοίων και 
ιδιαίτερα τις νοµοθεσίας που διέπει 
τις αλιευτικές δραστηριότητες.    

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Νηολόγησις, 
Πώλησις και 
Υποθήκευσις  
Πλοίων) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
138(Ι)/2003 

19.09.2003

71. Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4)  Νόµος του 
2003. 

23.01.200.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας έτσι ώστε να 
παραχωρείται εξουσία στο διευθυντή 
του Τµήµατος Τελωνείων να 
καθορίζει µε γνωστοποίηση το είδος 
και τον τύπο των βιβλίων ή άλλων 
εγγράφων που αναφέρονται στο 
άρθρο 58 της βασικής νοµοθεσίας, 
καθώς και τον τρόπο, τον τόπο και τη 
διάρκεια της φύλαξης τους. Επίσης, 
µε την υπό αναφορά τροποποίηση 
εισάγεται πρόνοια για χρηµατική 
ποινή ύψους 500 Λ.Κ στις 
περιπτώσεις παραβάσεων της υπό 
αναφορά διάταξης.  

Ο περί Τελωνείων και 
Φόρων 
Καταναλώσεως 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.4)  Νόµος του 
2003. 

Ν 
139(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

72. Ο περί Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης της 
Ευθύνης των 
Εργοδοτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.180.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της υφιστάµενης 
επιφύλαξης του εδαφίου (1) του 
άρθρου 5 της βασικής νοµοθεσίας 
για την Υποχρεωτική Ασφάλιση της 
Ευθύνης των Εργοδοτών, ώστε το 
ασφαλιστήριο που εκδίδεται δυνάµει 
της βασικής νοµοθεσίας να µην 
απαιτείται, πέρα της συµβατικής 
ευθύνης, να καλύπτει και ευθύνη για 
θάνατο ή σωµατική βλάβη 
προσώπου που µεταφέρεται µέσα ή 
πάνω σε µηχανοκίνητο όχηµα, 
επιβιβάζεται πάνω σε τέτοιο όχηµα ή 
αποβιβάζεται από αυτό έστω και αν ο 
θάνατος ή η σωµατική βλάβη 
προκλήθηκε ως αποτέλεσµα της 
εργοδότησης του και κατά τη διάρκεια 
της εργοδότησης του. Η τροποποίηση 
αυτή κρίνεται αναγκαία ώστε οι περί 
Υποχρεωτικής Ασφάλισης της 
Ευθύνης των Εργοδοτών Νόµοι του 
1989 έως 2001 να συνάδουν µε τις 
πρόνοιες των περί Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση Ευθύνης 
έναντι Τρίτου) Νόµων του 2000 και 
2003. 

Ο περί Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης της 
Ευθύνης των 
Εργοδοτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
140(Ι)/2003 

19.09.2003

73. Ο περί της Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.179.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας µε την προσθήκη 
συγκεκριµένων διατάξεων που 
προβλέπουν την υποχρέωση των 
ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες 
ασκούν εργασίες στον τοµέα των 
µηχανοκινήτων οχηµάτων, να 
διορίσουν αντιπροσώπους τους σε 
κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. Ο υπό αναφορά 
αντιπρόσωπος των ασφαλιστικών 
εταιρειών θα έχει ως καθήκον, µεταξύ 
άλλων, το διακανονισµό απαιτήσεων 
σε περιπτώσεις αυτοκινητιστικών 
ατυχηµάτων, τη συλλογή όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών καθώς και 
την εκπροσώπηση της εταιρείας ή 
επιχείρησης στην οποία υπάγονται 
στο δικαστήριο. 

Ο περί της Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
141(Ι)/2003 

19.09.2003

74. Ο περί Ρυθµίσεως της 
Άσκησης του 
Επαγγέλµατος  των 
Οδοντοτεχνιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.171.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση της  κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
στο Κεφάλαιο 2, «Ελεύθερη 
∆ιακίνηση Προσώπων». Ειδικότερα, 
η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τη ρύθµιση της 
άσκησης του επαγγέλµατος των 
Οδοντοτεχνιτών κατά τρόπο ώστε, 
στο βαθµό που αφορά την εγγραφή 
πολιτών κρατών µελών για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του 
οδοντοτεχνίτη, να συνάδει µε τις 
διατάξεις του Νόµου για το ∆εύτερο 
Γενικό Σύστηµα Αναγνώρισης 
Επαγγελµατικών Προσόντων, ο 
οποίος εναρµονίζει την κυπριακή 
νοµοθεσία µε την Οδηγία 92/51/ΕΟΚ. 

Ο περί Ρυθµίσεως της 
Άσκησης του 
Επαγγέλµατος  των 
Οδοντοτεχνιτών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
142(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

75. Ο περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών 
Επιχειρήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.188.2003 19.09.2003 Σκοπός του προτεινόµενου 
νοµοσχεδίου είναι η διαγραφή του 
άρθρου 22 του βασικού νόµου, 
ενόψει του γεγονότος ότι το άρθρο 13 
της Οδηγίας 94/45/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 
1994, προς το οποίο έγινε η 
εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το άρθρο 22 του 
βασικού νόµου, αφορούσε µόνο 
κράτη µέλη και η ισχύς του εξέπνευσε 
στις 22 Σεπτεµβρίου 1996. 

Ο περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών 
Επιχειρήσεων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

N 
143(I)/2003 

19.09.2003

76. Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2003. 

23.01.198.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τις συνεργατικές 
εταιρείες, µε την αντικατάσταση των 
όρων «Έφορος Συνεργατικών 
Εταιρειών και Συνεργατικής 
Ανάπτυξης» και «Τµήµα 
Συνεργατικής Ανάπτυξης» µε τους 
όρους «Έφορος Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών» και 
«Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών» αντίστοιχα, 
όπου αυτοί απαντώνται, 
λαµβανοµένης υπόψη της σχετικής 
πρόσφατης τροποποίησης της 
νοµοθεσίας περί Συνεργατικών 
Εταιρειών, για σκοπούς εναρµόνισης 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Ο περί Συνεργατικών 
Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2003. 

Ν 
144(Ι)/2003 

19.09.2003

77. Ο περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και 
της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.172.2003 19.09.2003 Η διασφάλιση πλήρους εναρµόνισης 
της κυπριακής νοµοθεσίας που διέπει 
την άσκηση της κτηνιατρικής στη 
∆ηµοκρατία µε τις Οδηγίες 
78/1026/ΕΟΚ και 78/1027/ΕΟΚ. 
Ειδικότερα, το νοµοσχέδιο 
αποσκοπεί στο να επιφέρει µικρές 
βελτιωτικές τροποποιήσεις στην ήδη 
εναρµονισθείσα νοµοθεσία, µε ίσους 
όρους τόσο για τους πολίτες της 
∆ηµοκρατίας όσο και για τους 
υπηκόους κρατών µελών, σύµφωνα 
και µε τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που έγιναν επί τούτου.  

Ο περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και 
της Εγγραφής 
Κτηνιάτρων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
145(Ι)/2003 

19.09.2003

78. Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.177.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση του άρθρου 23Α των 
περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως Νόµων του 1972 
έως (Αρ.2) του 2002, ώστε να 
συνάδει µε τις διατάξεις του περί των 
Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου της 
Ζωής τους Νόµο του 2003.  

Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

Ν 
146(Ι)/2003 

19.09.2003

79. Ο περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα Νόµος του 
2003. 

23.01.202.2003 19.09.2003 Είναι  η ρύθµιση των µέτρων 
προστασίας κατά της εισαγωγής και 
εξάπλωσης οργανισµών επιβλαβών 
για τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα 
αντικείµενα από κράτη µέλη ή από 
τρίτες χώρες, καθώς και τα µέτρα 
προστασίας κατά της εξάπλωσης 
επιβλαβών οργανισµών στο έδαφος 
της ∆ηµοκρατίας µε µέσα που 
συνδέονται µε τη διακίνηση φυτών, 
φυτικών προϊόντων και άλλων 
αντικειµένων στη ∆ηµοκρατία.  

Ο περί Μέτρων 
Προστασίας κατά της 
Εισαγωγής και 
Εξάπλωσης 
Οργανισµών 
Επιβλαβών για τα 
Φυτά και τα Φυτικά 
Προϊόντα Νόµος του 
2003. 

N 
147(I)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

80. Ο περί 
Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και 
Καυσίµων Νόµος του 
2003. 

23.01.197.2003 19.09.2003 H θέσπιση νοµικού πλαισίου για τη 
δηµιουργία ενός συστήµατος ελέγχου 
της ποιότητας των πετρελαιοειδών 
και καυσίµων ώστε να συνάδουν µε 
τις προδιαγραφές, που εκάστοτε 
καθορίζονται µε πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Ο περί 
Προδιαγραφών 
Πετρελαιοειδών και 
Καυσίµων Νόµος του 
2003. 

Ν 
148(Ι)/2003 

19.09.2003

81. Ο περί ∆ιατήρησης 
Αποθεµάτων 
Πετρελαιοειδών 
Νόµος του 2003 

23.01.193.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
68/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης 
∆εκεµβρίου 1968 περί υποχρεώσεως 
διατηρήσεως ενός ελαχίστου 
επιπέδου αποθεµάτων αργού 
πετρελαίου και/ή προϊόντων 
πετρελαίου από τα κράτη µέλη της 
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 98/93/ΕΚ του Συµβουλίου της 
14ης ∆εκεµβρίου 1998 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
68/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ης 
∆εκεµβρίου 1968 περί υποχρεώσεως 
διατηρήσεως ενός ελαχίστου 
επιπέδου αποθεµάτων αργού 
πετρελαίου και/ή προϊόντων 
πετρελαίου από τα κράτη µέλη της 
ΕΟΚ. 

Ο περί ∆ιατήρησης 
Αποθεµάτων 
Πετρελαιοειδών 
Νόµος του 2003 

N 
149(I)/2003 

19.09.2003

82. Ο περί Υγιεινής 
Παραγωγής 
Τροφίµων Ζωικής 
Προέλευσης και 
∆ιάθεσής τους στην 
Αγορά καθώς και για 
άλλα Συναφή Θέµατα 
Νόµος του 2003. 

23.01.195.2003 19.09.2003 O καθορισµός γενικού νοµικού 
πλαισίου για εναρµόνιση µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο και συγκεκριµένα 
µε τις Οδηγίες 64/433/ΕΟΚ, 
71/118/ΕΟΚ, 94/65/ΕΚ, 92/45/ΕΟΚ, 
91/495/ΕΟΚ, 91/492/ΕΟΚ και την 
Απόφαση 2001/471/ΕΚ. 
Ειδικότερα, το προτεινόµενο 
νοµοσχέδιο ρυθµίζει (α) τις 
διαδικασίες για έκδοση άδειας 
λειτουργίας σε εγκαταστάσεις στις 
οποίες υφίστανται επεξεργασία, 
αποθηκεύονται ή από τις οποίες 
διατίθενται στην αγορά τρόφιµα 
ζωικής προέλευσης, (β) τους κανόνες 
που πρέπει να εφαρµόζονται σε 
εγκεκριµένες εγκαταστάσεις στα 
στάδια της παραγωγής, 
επεξεργασίας, αποθήκευσης, 
µεταφοράς και διάθεσης στην αγορά 
τροφίµων ζωικής προέλευσης, και (γ) 
τις εισαγωγές τέτοιων τροφίµων.  
 

Ο περί Υγιεινής 
Παραγωγής 
Τροφίµων Ζωικής 
Προέλευσης και 
∆ιάθεσής τους στην 
Αγορά καθώς και για 
άλλα Συναφή Θέµατα 
Νόµος του 2003. 

Ν 
150(Ι)/2003 

19.09.2003 

83. Ο περί Επιστηµονικού 
Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

23.01.192.2003 19.09.2003 Η διασφάλιση της πλήρους 
εναρµόνισης της ήδη 
εναρµονισθείσας εσωτερικής 
νοµοθεσίας περί Επιστηµονικού 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου µε 
το κοινοτικό κεκτηµένο και ειδικότερα, 
µε το κεκτηµένο που ρυθµίζει το 
επάγγελµα του αρχιτέκτονα, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έγιναν 
για το σκοπό αυτό.  

Ο περί Επιστηµονικού 
Τεχνικού 
Επιµελητηρίου 
Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
151(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

84. Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και 
Θηραµάτων Νόµος 
του 2003. 

23.01.187.2003 19.09.2003 Είναι η εναρµόνιση της κυπριακής 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των άγριων πτηνών και  µερική 
εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ 
για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. 

Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης 
Άγριων Πτηνών και 
Θηραµάτων Νόµος 
του 2003. 

N 
152(I)/2003 

19.09.2003

85. Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης της 
Φύσης και της Άγριας 
Ζωής Νόµος του 
2003. 

23.01.185.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 
Μαίου 1992 για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων  καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας όπως 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
97/62/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και 
επιστηµονική αναπροσαρµογή της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας 
όπως επίσης και την Οδηγία 
83/129/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης 
Μαρτίου 1983 σχετικά µε την 
εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων 
ορισµένων νεογνών φώκιας και 
προϊόντων που προέρχονται από 
αυτά όπως τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 85/444/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 27ης Σεπτεµβρίου 1985 και την 
Οδηγία 89/370/ΕΟΚ του Συµβουλίου 
της 8ης Ιουνίου 1989 για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 
83/129/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης 
Μαρτίου 1983 σχετικά µε την 
εισαγωγή στα κράτη µέλη δερµάτων 
ορισµένων νεογνών φώκιας και 
προϊόντων που προέρχονται από 
αυτά. 

Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης της 
Φύσης και της Άγριας 
Ζωής Νόµος του 
2003. 

N 
153(I)/2003 

19.09.2003

86. Ο περί Νοσηλευτικής 
και Μαιευτικής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.168.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 2, 
«Ελεύθερη ∆ιακίνηση Προσώπων» 
και, ειδικότερα, µε τις ακόλουθες 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
µε τίτλο- Οδηγία 77/452/ΕΟΚ, Οδηγία 
77/453/ΕΟΚ,  Οδηγία 80/154/ΕΟΚ και 
Οδηγία 80/155/ΕΟΚ. 

Ο περί Νοσηλευτικής 
και Μαιευτικής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
154(Ι)/2003 

19.09.2003

87. Ο περί ∆ιατυπώσεων 
Υποβολής ∆ηλώσεων 
για τα Πλοία κατά τον 
Κατάπλου σε ή/και 
τον Απόπλου από 
Λιµένες της 
∆ηµοκρατίας Νόµος 
του 2003. 

23.01.181.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2002/6/ΕΚ που αφορά τις 
διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων 
για τα πλοία κατά τον κατάπλου σε ή  
/ και τον απόπλου από λιµένες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

Ο περί ∆ιατυπώσεων 
Υποβολής ∆ηλώσεων 
για τα Πλοία κατά τον 
Κατάπλου σε ή/και 
τον Απόπλου από 
Λιµένες της 
∆ηµοκρατίας Νόµος 
του 2003. 

Ν 
155(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

88. Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι 
Τρίτου) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

23.01.178.2003 19.09.2003 Η τροποποίηση του βασικού περί 
Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 
(Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) 
Νόµου µε την προσθήκη διατάξεων οι 
οποίες προβλέπουν, µεταξύ άλλων, 
το δικαίωµα σε κάτοικο της Ε.Ε. ο 
οποίος εµπλέκεται σε ατύχηµα στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία να ασκήσει 
αγωγή εναντίον της ασφαλιστικής 
επιχείρησης του υπαιτίου που 
προκάλεσε το ατύχηµα, την ίδρυση 
του Κυπριακού Κέντρου 
Πληροφοριών και τη δηµιουργία του 
Κυπριακού Οργανισµού 
Αποζηµίωσης. 

Ο περί 
Μηχανοκινήτων 
Οχηµάτων (Ασφάλιση 
Ευθύνης έναντι 
Τρίτου) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
156(Ι)/2003 

19.09.2003 

89. Ο περί των Οχηµάτων 
στο Τέλος του Κύκλου 
Ζωής τους Νόµος του 
2003. 

23.01.176.2003 19.09.2003 Ο καθορισµός των υποχρεώσεων 
των οικονοµικών φορέων σε σχέση 
µε τα οχήµατα που συµπληρώνουν 
τον κύκλο ζωής τους, την ίδρυση και 
διαχείριση χώρων προσωρινής 
εναπόθεσης τέτοιων οχηµάτων καθώς 
και εγκαταστάσεων επεξεργασίας για 
τα οχήµατα αυτά. 

Ο περί των Οχηµάτων 
στο Τέλος του Κύκλου 
Ζωής τους Νόµος του 
2003. 

Ν 
157(Ι)/2003 

19.09.2003

90. Ο περί Καλλυντικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003  

23.01.159.2003 10.07.2003 Η προσαρµογή µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο όσο αφορά την τεχνική 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον 
τοµέα των καλλυντικών όπως αυτή 
αντανακλάται στις Οδηγίες που 
υιοθετούνται.  
Επιπρόσθετα, τροποποιείται το 
άρθρο 33 του Νόµου, διευρύνοντας 
την εξουσία του Υπουργού Υγείας 
ώστε µε διάταγµα να δύναται να 
αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου τα 
Παραρτήµατα του Νόµου. 

Ο περί Καλλυντικών 
Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003  

Ν 
158(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

91. Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµος 
του 2003. 

23.01.201.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε τις κοινοτικές 
νοµοθετικές διατάξεις που διέπουν τους 
φόρους κατανάλωσης και το καθεστώς 
που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στα πλαίσια της εφαρµογής 
της περί Φόρων Κατανάλωσης 
κοινοτικής νοµοθεσίας, και ειδικότερα 
µε τις διατάξεις που αφορούν τα 
ακόλουθα: 
1. Τις φορολογικές αποθήκες, στις 
οποίες παράγονται, αποθηκεύονται 
και διακινούνται τα προϊόντα τα 
οποία επιβαρύνονται µε φόρους 
κατανάλωσης. 

2. Τον εγκεκριµένο αποθηκευτή, ο 
οποίος, µα βάση άδεια που του 
παραχωρείται από το ∆ιευθυντή 
Τελωνείων, παράγει, µεταποιεί, 
κατέχει, παραλαµβάνει και 
αποστέλλει, κατά την άσκηση του 
επιτηδεύµατος του, προϊόντα που 
επιβαρύνονται µε φόρους 
κατανάλωσης.  

3. ΤΟ φορολογικό εκπρόσωπο, ο 
οποίος εγκρίνεται από το ∆ιευθυντή 
Τελωνείων και δικαιούται να 
παραλαµβάνει µε την καταβολή των 
αναλογούντων φόρων, µόνο 
προϊόντα που επιβαρύνονται µε 
φόρους κατανάλωσης.   

Επίσης, µε την υπό αναφορά 
νοµοθεσία ρυθµίζονται όλα τα θέµατα 
σχετικά µε τα προϊόντα που 
επιβαρύνονται µε φόρους κατανάλωσης 
και αφορούν συγκεκριµένα την 
παραγωγή, τη διακίνηση, την κατοχή, 
την επιβολή και την είσπραξη των 
φόρων κατανάλωσης, τις απώλειες, τα 
ελλείµµατα, τις εγγυήσεις, τις 
απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης 
και τις ποινές για αδικήµατα σχετικά µε 
παραβάσεις της υπό αναφορά 
νοµοθεσίας.    

Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόµος 
του 2003. 

Ν 
159(Ι)/2003 

19.09.2003

92. Ο περί Γενετικά 
Τροποποιηµένων 
Οργανισµών 
(Ελευθέρωση στο 
Περιβάλλον) Νόµος 
του 2001 

23.01.020.2001 25.01.2001 Η εναρµόνιση µε τις Οδηγίες 90/220, 
94/15, 97/35 και τις Αποφάσεις 
91/596, 92/146 και 94/211, ώστε να 
ελέγχονται οι γενετικά 
τροποποιηµένοι οργανισµοί που 
αφήνονται ελεύθεροι στο περιβάλλον. 
 

Ο περί Γενετικά 
Τροποποιηµένων 
Οργανισµών 
(Ελευθέρωση στο 
Περιβάλλον) Νόµος 
του 2003 

N 
160(I)/2003 

19.09.2003 

93. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2003. 

23.01.175.2003 19.09.2003 Η εναρµόνιση µε την Τέταρτη Οδηγία 
78/660/ΕΟΚ, την Έβδοµη Οδηγία 
83/349/ΕΟΚ και την Ενδέκατη Οδηγία 
89/666/ΕΟΚ για το δίκαιο των 
εταιρειών, οι οποίες ρυθµίζουν την 
κατάρτιση και τον έλεγχο του 
ισολογισµού, των αποτελεσµάτων 
χρήσεως και του προσαρτήµατος, το 
σύνολο των οποίων αποτελεί τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 
κάθε εταιρεία οφείλει να υποβάλλει 
στον Έφορο Εταιρειών. 

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2003. 

Ν 
167(Ι)/2003 

19.09.2003
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

94. Ο περί της Συµφωνίας 
για Συνεργασία της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού 
Αστυνοµικού 
Γραφείου 
(Ευρωαστυνοµία) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

23.01.169.2003 19.09.2003 Κύρωση µε Νόµο της Συµφωνίας 
Συνεργασίας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και του Ευρωπαϊκού 
Αστυνοµικού Γραφείου                       
( Ευρωαστυνοµία) που υπογράφτηκε 
στις 4 Ιουλίου 2003.  

Ο περί της Συµφωνίας 
για Συνεργασία της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού 
Αστυνοµικού 
Γραφείου 
(Ευρωαστυνοµία) 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003 

Ν 
36(ΙΙΙ)/2003 

19.09.2003

95. Ο περί της Σύµβασης 
για την Προστασία 
των Οικονοµικών 
Συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των 
Πρωτοκόλλων αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003. 

23.01.186.2003 19.09.2003 Η συµµόρφωση της ∆ηµοκρατίας µε 
τη δέσµευση που αναλήφθηκε έναντι 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης 
σχετικά µε την Προστασία των 
Οικονοµικών Συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του 
Πρωτοκόλλου σχετικά µε την 
Ερµηνεία της Σύµβασης από το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Προδικαστικές 
Αποφάσεις και του ∆εύτερου 
Πρωτοκόλλου για την Προστασία των 
Οικονοµικών Συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Ο περί της Σύµβασης 
για την Προστασία 
των Οικονοµικών 
Συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των 
Πρωτοκόλλων αυτής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003. 

Ν 
37(ΙΙΙ)/2003 

19.09.2003

96. Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως περί 
Προλήψεως της 
Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πλοία 
(Κυρωτικός) και περί 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

23.01.190.2003 19.09.2003 Είναι η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο σχετικά µε τις λιµενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου. Επεκτείνεται η έννοια του 
«εξουσιοδοτηµένου» ούτως ώστε να 
περιλαµβάνει οποιοδήποτε νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, αφού 
προηγουµένως εξασφαλιστεί σχετική 
συγκατάθεση του νοµικού προσώπου 
προς το οποίο θα εκχωρηθούν οι 
εξουσίες.  

Ο περί της ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως περί 
Προλήψεως της 
Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πλοία 
(Κυρωτικός) και περί 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003. 

N 
38(III)/2003 

19.09.2003

97. Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.199.2003 19.09.2003 Η αντικατάσταση του εδαφίου (7) του 
άρθρου 14 του βασικού νόµου, έτσι 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
ρύθµισης των λεπτοµερειών σχετικά 
µε την έκδοση εντύπων για αιτήσεις, 
ανανεώσεις και άδειες 
εκµετάλλευσης, αναφορικά µε τα 
βιοµηχανικά σχέδια και υποδείγµατα. 

Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

Ν 
170(Ι)/2003 

23.10.2003 

98. Ο περί του 
Πρωτοκόλλου που 
τροποποιεί τη 
Σύµβαση για την 
ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας (σύµβαση 
Ευρωπόλ) και το 
Πρωτόκολλο σχετικά 
µε τα Προνόµια και τις 
Ασυλίες της 
Ευρωπόλ, των Μελών 
των Οργάνων της, 
των Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών και των 
Υπαλλήλων της 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003. 

23.01.213.2003 02.10.2003 Η κύρωση µε Νόµο του Πρωτοκόλλου 
που τροποποιεί τη Σύµβαση για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας (Σύµβαση Ευρωπολ) και 
το Πρωτόκολλο) και το Πρωτόκολλο 
σχετικά µε τα προνόµια κια τις 
ασυλίες της Ευρωπόλ, των µελών των 
οργάνων της, των αναπληρωτών 
διευθυντών και των υπαλλήλων της, 
για τους λόγους ου αναφέρονται στο 
Προοίµιο το εν λόγω Πρωτοκόλλου.  

Ο περί του 
Πρωτοκόλλου που 
τροποποιεί τη 
Σύµβαση για την 
ίδρυση Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής 
Υπηρεσίας (σύµβαση 
Ευρωπόλ) και το 
Πρωτόκολλο σχετικά 
µε τα Προνόµια και τις 
Ασυλίες της 
Ευρωπόλ, των Μελών 
των Οργάνων της, 
των Αναπληρωτών 
∆ιευθυντών και των 
Υπαλλήλων της 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2003. 

Ν 
39(ΙΙΙ)/2003 

23.10.2003 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
Κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
ψήφισης 

99. Ο περί Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

23.01.236.2003 13.11.2003 Η τροποποίηση της βασικής νοµοθεσίας για 
τον Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών (ΟΑΠ).  
Με την προτεινόµενη τροποποίηση σκοπείται  
η βελτίωση και συµπλήρωση του νοµικού 
πλαισίου του ΟΑΠ. 
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις καθιστούν τον 
ΟΑΠ ευέλικτο µε δυνατότητες άµεσης 
δραστηριότητας και ανταπόκρισης στο 
τεράστιο φάσµα διοικητικών, νοµικών, 
οικονοµικών και λογιστικών απαιτήσεων που 
προβλέπεται στην κοινοτική νοµοθεσία.  
Ιδρύεται το Συµβούλιο Προσλήψεων, 
Προαγωγών και Πειθαρχικού Ελέγχου που θα 
είναι το υπεύθυνο όργανο για τον διορισµό, 
προαγωγή και άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
των µελών του προσωπικού του ΟΑΠ. Το 
Συµβούλιο θα αποτελείται από τον Επίτροπο, 
το Βοηθό Επίτροπο και τον προϊστάµενο του 
τοµέα ή της υπηρεσίας στην οποία υπάρχει 
κενή θέση.  
Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 11 του 
βασικού νόµου µε στόχο την απόδοση µε 
σαφήνεια του περιεχοµένου των προνοιών των 
άρθρων.  
Τέλος, προστίθενται σε δύο άρθρα µεταβατικές 
διατάξεις µε τις οποίες παρέχεται στον 
Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο για ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου 
νόµου η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των 
εκάστοτε ισχυουσών διαδικασιών, να 
διορίζουν στον ΟΑΠ πρόσωπα µε σύµβαση 
(άρθρο 20Α) και να εξασφαλίζουν τον αναγκαίο 
εξοπλισµό και µέσα για τη διασφάλιση της 
έγκαιρης και αποτελεσµατικής λειτουργίας του 
ΟΑΠ (άρθρο 49Α), πριν την ηµεροµηνία 
προσχώρησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Το τελικό κείµενο του νόµου περιλαµβάνει 
πρόνοια που αφορά το διορισµό στον ΟΑΠ µε 
σύµβαση. 
Κατά τη ψήφιση του νοµοσχεδίου στις 20 
Νοεµβρίου 2003 ψηφίστηκε µόνο το µέρος που 
αφορά το διορισµό µε σύµβαση. 
Στις 4 ∆εκεµβρίου 2003 ψηφίστηκε το 
υπόλοιπο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά 
την ίδρυση του Συµβουλίου Προσλήψεων και 
Προαγωγών και του Συµβουλίου Πειθαρχικού 
Ελέγχου. 

(1) 
Ο περί Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών 

(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2003 

 
 
 

 
 

(2) 
Ο περί Οργανισµού 
Αγροτικών Πληρωµών 
(Τροποποιητικός) Αρ. 
(2) Νόµος του 2003 

(1) 
N 

176(I)/2003 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 
N 

180(I)/2003 

(1) 
20.11.2003 
ψηφίστηκε 
µέρος του 
νοµοσχε-
δίου 

 
 
 
 

(2) 
04.12.2003 
ψηφίστηκε 

το 
υπόλοιπο 
µέρος του 
νοµοσχε-
δίου 

 


