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Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων:  
Νοµοθετική δραστηριότητα σε σχέση µε τα εναρµονιστικά νοµοσχέδια κατά το 2006 
 
Νοµοσχέδια που ψηφίστηκαν σε νόµο (τελευταία ενηµέρωση 31η ∆εκεµβρίου 2006) 
 

Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

1. Ο περί Υπηρεσίας 
Τηλεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  

23.01.002.
2006 

12.01.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας περί υπηρεσίας 
τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε οι 
αρµοδιότητες ιδιοκτησίας και ελέγχου 
της ΑΤΗΚ να µεταφερθούν από τον 
Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων 
στον Υπουργό Οικονοµικών.  

Ο περί Υπηρεσίας 
Τηλεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

51(I)/2006 26.01.2006 

2. Ο περί Αιµοδοσίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 
 

23.01.009.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε την 
Οδηγία 2004/33/ΕΚ που καθορίζει τις 
απαιτούµενες ειδικές τεχνικές 
απαιτήσεις για σκοπούς εφαρµογής 
της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ. 

Ο περί Αιµοδοσίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 
 

3 (Ι)/2006 26.01.2006 

3. Ο περί Περιορισµού 
των Εκποµπών 
Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων που 
Οφείλονται στη 
Χρήση Οργανικών 
∆ιαλυτών σε 
Χρώµατα 
∆ιακόσµησης, 
Βερνίκια, Προϊόντα 
Φανοποιίας 
Αυτοκινήτων και Άλλα 
Προϊόντα Βαφής 
Νόµος του 2005. 
 

23.01.199.
2005 

27.10.2005 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον 
περιορισµό της συνολικής 
περιεκτικότητας Πτητικών Οργανικών 
Ενώσεων ΠΟΕ σε ορισµένα 
χρώµατα, βερνίκια και προϊόντα 
φανοποιϊας αυτοκινήτων µε σκοπό 
την πρόληψη ή τον περιορισµό της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Ο περί Πτητικών 
Οργανικών 
Ενώσεων 
(Περιορισµός 
Εκποµπών) Νόµος 
του 2006. 
 

35(I)/2006 02.02.2006 

4. Ο περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων ( Έλεγχος 
Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, 
Παρασκευή, 
Χορήγηση και Χρήση) 
Νόµος του 2006. 

23.01.011.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε τη σχετική κοινοτική 
νοµοθεσία για τα κτηνιατρικά 
φάρµακα καθώς και η συµµόρφωσή 
της µε δεσµευτική νοµολογία του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Ειδικότερα, η 
προτεινόµενη νοµοθεσία 
εναρµονίζεται µε την Οδηγία 
2004/28/ΕΚ.  
 
Με την προτεινόµενη νοµοθεσία 
καταργείται η υφιστάµενη περί 
Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, 
Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, 
Χορήγηση και Χρήση) νοµοθεσία.  
 

Ο περί Κτηνιατρικών 
Φαρµακευτικών 
Προϊόντων (Έλεγχος 
Ποιότητας, Εγγραφή, 
Κυκλοφορία, 
Παρασκευή, 
Χορήγηση και 
Χρήση) Νόµος του 
2006. 

10(I)/2006 02.02.2006 

5. Ο περί του 
Συντονισµού των 
∆ιαδικασιών Σύναψης 
Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών στους 
Τοµείς του Ύδατος, 
της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 
Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµος του 

23.01.010.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/17/ΕΚ, το νοµοσχέδιο ρυθµίζει 
τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
στους τοµείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των µεταφορών και των 
ταχυδροµικών υπηρεσιών. Το 
νοµοσχέδιο εφαρµόζεται υπό 
ορισµένες εξαιρέσεις, οι οποίες 
καθορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του 
Μέρους ΙΙ, στις εν λόγω συµβάσεις, 

Ο περί του 
Συντονισµού των 
∆ιαδικασιών 
Σύναψης 
Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών 
στους Τοµείς του 
Ύδατος, της 
Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των 

11 (Ι)/2006 02.02.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

2005. εφόσον η εκτιµώµενη αξία τους είναι 
ίση µε ή υπερβαίνει τα κατώτατα 
όρια, τα οποία καθορίζονται στο 
άρθρο 15.    

Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών Νόµος 
του 2005. 

6. Ο περί 
∆ιαλειτουργικότητας 
των Συστηµάτων 
Τηλεδιοδίων Νόµος 
του 2006.  

23.01.019.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/52/ΕΚ του Ευρωκοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004. Η Οδηγία αυτή 
αφορά  τον τοµέα των χερσαίων 
µεταφορών και καθορίζει τους 
αναγκαίους όρους για την 
εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
των συστηµάτων οδικών τηλεδιοδίων 
στην Ε.Ε. 

Ο περί 
∆ιαλειτουργικότητας 
των Συστηµάτων 
Τηλεδιοδίων Νόµος 
του 2006 

8(I)/2006 02.02.2006 

7. Ο περί Οδικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2005.  

23.01.021.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/111/ΕΚ για ένατη προσαρµογή 
στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
94/55/ΕΚ του Συµβουλίου, για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές 
µεταφορές επικίνδυνων 
εµπορευµάτων, η οποία παραπέµπει 
στα αναθεωρηµένα Παραρτήµατα της 
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις 
∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR) 
που εφαρµόζονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. 

Ο περί Οδικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2005. 

4(Ι)/2006 02.02.2006 

8. Ο περί Συντονισµού 
των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών Νόµος 
του 2005. 
 
 

23.01.210.
2005 

03.11.2005 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του 
συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1874/2004 της 
Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 
2004, περί τροποποίησης των 
Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρµογής κατά τη 
διαδικασία συνάψεως δηµοσίων 
συµβάσεων.  

Ο περί Συντονισµού 
των ∆ιαδικασιών 
Σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών 
Νόµος του 2005. 

12 (Ι)/2006 02.02.2006 

9. Ο περί της 
Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων σε 
Περίπτωση 
Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη. 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2005 

23.01.200.
2005 

27.10.2005 H τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας  για εναρµόνιση µε την 
Οδηγία 2002/74/ΕΚ. 

Ο περί της 
Προστασίας των 
∆ικαιωµάτων των 
Εργοδοτουµένων σε 
Περίπτωση 
Αφερεγγυότητας του 
Εργοδότη. 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2005 

14(I)/2006 09.02.2006 

10. Ο περί της 
Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και 
Ελέγχου της 
Ρύπανσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.020.
2006 

12.01.2006 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2003/35/ΕΚ σχετικά µε τη 
συµµετοχή του κοινού στην 
κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων που αφορούν το 
περιβάλλον και µε την τροποποίηση 
όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού 
και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 
96/61/ΕΚ του Συµβουλίου. 

Ο περί της 
Ολοκληρωµένης 
Πρόληψης και 
Ελέγχου της 
Ρύπανσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

15(I)/2006 09.02.2006 

11. Ο περί της 23.01.022. 12.01.2006 (α) Η προσθήκη πρόνοιας, σύµφωνα Ο περί της 2(ΙΙΙ)/2006 23.02.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας για τις 
∆ιεθνείς Οδικές 
Μεταφορές 
Επικίνδυνων  
Εµπορευµάτων (ADR) 
(Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

2006 µε την οποία τα εκάστοτε 
ενηµερωµένα Παραρτήµατα της 
Συµφωνίας, που κυρώθηκε µε το 
βασικό νόµο, θα φυλάσσονται στο 
Τµήµα Οδικών Μεταφορών του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων και θα είναι στη διάθεση του 
κοινού. 
(β) Η προσθήκη, στο Πίνακα του 
βασικού νόµου, του κειµένου του 
Πρωτοκόλλου ηµεροµηνίας 28 
Οκτωβρίου 1993 που τροποποιεί τα 
άρθρα 1(2), 14(1) και 14(3)(β) της 
Συµφωνίας. 

Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας για τις 
∆ιεθνείς Οδικές 
Μεταφορές 
Επικίνδυνων  
Εµπορευµάτων 
(ADR) (Κυρωτικός) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

12. Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.028.
2006 

19.01.2006 (α) Ο περιορισµός του επιτρεπόµενου 
ορίου αλκοόλης στον οργανισµό των 
οδηγών, κατά την οδήγηση, στο 
επίπεδο που εφαρµόζεται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες,, 
σύµφωνα µε σχετική Σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ηµεροµηνίας 17 Ιανουαρίου 2001. 
(β) Η βελτίωση της λειτουργίας και η 
αναβάθµιση της 
αποτελεσµατικότητας του Συµβουλίου 
Οδικής Ασφάλειας που έχει αναλάβει 
τη διαχείριση, συντονισµό και 
παρακολούθηση της εφαρµογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική 
Ασφάλεια 2005 – 2010. 

Ο περί Οδικής 
Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

24(Ι)/2006 23.02.2006 

13. Ο περί του 
Πρωτοκόλλου της 
Σύµβασης του 1979 
για τη ∆ιαµεθοριακή 
Ρύπανση της 
Ατµόσφαιρας σε 
Μεγάλη Απόσταση 
Σχετικά µε την 
Περαιτέρω Μείωση 
των Εκποµπών του 
Θείου (Κυρωτικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.033.
2006 

19.01.2006 Η κύρωση του Πρωτοκόλλου της 
Σύµβασης του 1979 για τη 
∆ιαµεθοριακή Ρύπανση της 
Ατµόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση 
Σχετικά µε την Περαιτέρω Μείωση 
των Εκποµπών του Θείου για 
εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό 
κεκτηµένο και ειδικότερα µε την 
Απόφαση του Συµβουλίου 98/686/ΕΚ 
για τη Σύναψη εκ µέρους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας του 
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης του 
1979 για τη ∆ιασυνοριακή 
Ατµοσφαιρική Ρύπανση σε Μεγάλες 
Αποστάσεις, σχετικά µε την 
Περαιτέρω Μείωση των Εκποµπών 
του Θείου. 

Ο περί του 
Πρωτοκόλλου της 
Σύµβασης του 1979 
για τη ∆ιαµεθοριακή 
Ρύπανση της 
Ατµόσφαιρας σε 
Μεγάλη Απόσταση 
Σχετικά µε την 
Περαιτέρω Μείωση 
των Εκποµπών του 
Θείου (Κυρωτικός) 
Νόµος του 2006. 

5(III)/2006 23.02.2006 

14. Ο περί Αξιολόγησης 
κα ∆ιαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού 
Θορύβου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.044.
2006 

09.02.2006 Η ολοκλήρωση της εναρµόνισης µε το 
κοινοτικό κεκτηµένο σε ότι αφορά την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου που 
αποτελείται από την Οδηγία 
2002/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 2002 σχετικά µε την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση του τον 
περιβαλλοντικού θορύβου. 

Ο περί Αξιολόγησης 
κα ∆ιαχείρισης του 
Περιβαλλοντικού 
Θορύβου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

31(I)/2006 02.02.2006 

15. Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας,Προµήθεια
ς και Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.060.
2006 

16.02.2006 Η διευκόλυνση της εφαρµογής των 
κοινοτικών Κανονισµών και 
Αποφάσεων για τις ζωοτροφές και τα 
προσθετικά των ζωοτροφών και η 
εφαρµογή του να καθίσταται 
πληρέστερη, ταχύτερη και πιο 
αποτελεσµατική. Οδηγίες 95/53, 

Ο περί Ζωοτροφών 
και Προσθετικών 
των Ζωοτροφών 
(Έλεγχος 
Ποιότητας,Προµήθει
ας και Χρήσεως) 
(Τροποποιητικός) 

33(I)/2006 02.03.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

2002/2. Κανονισµοί 178/2002, 
1829/2003, 1830/2003, 1831/2003, 
641/2004, 882/2004,183/2005, 
378/2005, 396/2005. Απόφαση 
2005/317. 

Νόµος του 2006 

16. Ο περί Λιπασµάτων 
Νόµος του 2006 

23.01.063.
2006 

16.02.2006 Η θέσπιση ενός ενιαίου νοµοθετικού 
κειµένου που να διέπει την 
παρασκευή, ανάµιξη, συσκευασία, 
σύνθεση και εµπορία λιπασµάτων, 
τροποποιώντας την υφιστάµενη 
νοµοθεσία καθώς και η θέσπιση 
δοµών, διαδικασιών και ποινικών 
αδικηµάτων που να διασφαλίζουν την
εφαρµογή δεσµευτικού κοινοτικού 
κεκτηµένου και πιο συγκεκριµένα του 
Κοινοτικού Κανονισµού 2003/2003 
που αφορά τα λιπάσµατα µε ένδειξη 
«Λίπασµα ΕΚ» 
 

Ο περί Λιπασµάτων 
Νόµος του 2006 

32(I)/2006 02.03.2006 

17. Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης Ανδρών 
και Γυναικών στην 
Απασχόληση και στην 
Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2005. 

23.01.245.
2005 

22.12.2005 Η περαιτέρω εναρµόνιση της 
κυπριακής νοµοθεσίας µε τις 
πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 
2002/73/ΕΚ που τροποποιεί την 
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ η οποία αφορά 
την αρχή της ίσης µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών αναφορικά µε 
την πρόσβαση στην απασχόληση και 
στην επαγγελµατική εκπαίδευση.  

Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης 
Ανδρών και 
Γυναικών στην 
Απασχόληση και 
στην Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

40(I)/2006 09.03.2006 

18. Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.046.
2006 

09.02.2006 (α) Η παράταση της ισχύος των 
µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 
24 του βασικού νόµου για την 
Πρόσβαση στο Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα. 
(β) Η τροποποίηση του βασικού 
νόµου, έτσι ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες στη ∆ηµοκρατία να 
µισθώνουν οχήµατα που έχουν 
εγγραφεί και για τα οποία έχει 
εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη 
∆ηµοκρατία, καθώς επίσης να 
παρέχεται η δυνατότητα σε 
επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστηµένες σε άλλο κράτος µέλος 
της ΕΕ να µισθώνουν οχήµατα που 
έχουν εγγραφεί στο τελευταίο αυτό 
κράτος µέλος, σύµφωνα µε την 
κοινοτική Οδηγία 84/647/ΕΟΚ για τη 
χρησιµοποίηση µισθωµένων 
οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές.  

Ο περί της 
Πρόσβασης στο 
Επάγγελµα του 
Οδικού Μεταφορέα 
(Τροποποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

36(Ι)/2006 09.03.2006 

19. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ειδικές 
Απαιτήσεις 
Ευστάθειας για 
Επιβατηγά 
Οχηµαταγωγά Πλοία 
(Ro-Ro) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.055.
2006 

16.02.2006 Η εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2005/12/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης 
Φεβρουαρίου 2005 για την 
τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι 
και ΙΙ της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ  
σχετικά µε τις ειδικές απαιτήσεις 
ευστάθειας για επιβατηγά 
οχηµαταγωγά  πλοία (ro - ro). 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ειδικές 
Απαιτήσεις 
Ευστάθειας για 
Επιβατηγά 
Οχηµαταγωγά Πλοία 
(Ro-Ro) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

39(I)/2006 09.03.2006 

20. Ο περί Νοµικής 
Αρωγής 
(Τροποποιητικός) 

23.01.039.
2006 

02.02.2006 Η πλήρη συµµόρφωση της 
∆ηµοκρατίας µε τη δέσµευση που 
αναλήφθηκε έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για υιοθέτηση της Οδηγίας 

Ο περί Νοµικής 
Αρωγής 
(Τροποποιητικός) 

43(Ι)2006 16.03..2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Νόµος του 2006  2003/8/ΕΚ (και συγκεκριµένα του 
άρθρου 14) για βελτίωση της 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί 
διασυνοριακών  υποθέσεων µέσω 
της θέσπισης στοιχειωδών κοινών 
κανόνων σχετικά µε το ευεργέτηµα 
πενίας στις διαφορές αυτές. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ο 
καθορισµός του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 
ως της αρµόδιας αρχής για την 
παραλαβή αιτήσεων προσώπων που 
έχουν την κατοικία ή τη συνήθη 
διαµονή τους σε κράτος µέλος άλλο 
από τη ∆ηµοκρατία για την παροχή 
δωρεάν νοµικής αρωγής στη 
∆ηµοκρατία. 

Νόµος του 2006 

21. Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2005. 
 

23.01.247.
2005 

22.12.2005 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και συγκεκριµένα µε τις 
κοινοτικές Οδηγίες 2004/12/ΕΚ που 
τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ για 
τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα 
συσκευασίας και 2005/20/ΕΚ για 
τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
για τις συσκευασίες και τα 
απορρίµµατα συσκευασίας. 

Ο περί Συσκευασιών 
και Αποβλήτων 
Συσκευασιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

48(I)/2006 16.03.2006 

22. Ο περί Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.097.
2006 

09.03.2006 Η τροποποίηση του περί Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
Νόµου του 1999 για τη ρύθµιση του 
δικαιώµατος εργοδότησης πολιτών 
κρατών µελών της ΕΕ, όπως αυτό 
ερµηνεύτηκε µε αποφάσεις του 
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  Καθορίζονται, επίσης, 
οι θέσεις που θα διαφυλαχθούν στον 
εν λόγω Οργανισµό αποκλειστικά για 
κύπριους πολίτες. 

Ο περί Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου 
∆υναµικού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

52(I)/2006 23.03.2006 

23. Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.045.
2006 

09.02.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας περί ραδιοεπικοινωνιών 
µε το άρθρο 3 της Οδηγίας 
2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που επιβάλλει την ανεξαρτησία των 
εθνικών κανονιστικών αρχών. 
Συγκεκριµένα, σκοπείται η 
τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας ούτως ώστε οι 
ρυθµιστικές αρµοδιότητες που έχουν 
χορηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο 
και τον Υπουργό Συγκοινωνιών και 
Έργων να µεταβιβαστούν στο 
∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Με 
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
αποσύνδεση του ∆ιευθυντή ο οποίος 
θα καταστεί η µόνη ρυθµιστική αρχή 
της ∆ηµοκρατίας σε θέµατα 
ραδιοεπικοινωνιών από την ΑΤΗΚ 
που δραστηριοποιείται σε θέµατα 
ραδιοεπικοινωνιών.    

Ο περί 
Ραδιοεπικοινωνιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

74(I)/2006 30.03.2006 

24. Ο περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και 

23.01.064.
2006 

16.02.2006 Η πλήρης εναρµόνιση της βασικής 
νοµοθεσίας περί ραδιοεπικοινωνιών 
µε το άρθρο 3 της Οδηγίας 

Ο περί Ρυθµίσεως 
Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και 

67(I)/2006 30.03.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

2002/21/ΕΚ σχετικά µε κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
που επιβάλλει την ανεξαρτησία των 
εθνικών κανονιστικών αρχών.. 
Συγκεκριµένα, σκοπείται η 
τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας έτσι ώστε οι περιπτώσεις 
έκδοσης κανονισµών µετά από την 
έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου 
να περιοριστούν µόνο στα θέµατα 
που αφορούν το προσωπικό του 
γραφείου του και την ίδρυση Ταµείου 
Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψη. 
Αφαιρείται δηλαδή η πρόνοια που 
υπήρχε στη βασική νοµοθεσία για 
την εξουσία του Υπουργικού 
Συµβουλίου να ρυθµίζει µε 
κανονισµούς διαδικασίες και άλλα 
ζητήµατα που αποτελούν αντικείµενο 
του νόµου.  

Ταχυδροµικών 
Υπηρεσιών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

25. Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.058.
2006 

16.02.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τα φάρµακα 
ανθρώπινης χρήσης µε στόχο την 
εναρµόνιση της κυπριακής 
νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο 
και ειδικότερα µε τις  Οδηγίες 
2004/24/ΕΚ όσο αφορά τα 
παραδοσιακά φάρµακα φυτικής 
προέλευσης, και µε την Οδηγία 
2004/27/ΕΚ που τροποποιεί τον 
κώδικα για τα φάρµακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.  

Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

75(Ι)/2006 30.03.2006 

26. Ο περί της Σύµβασης 
σχετικά µε την 
Προσχώρηση της 
Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λετονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβακικής 
∆ηµοκρατίας στη 
Σύµβαση για την 
Εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε 
περίπτωση 
διορθώσεως των 
κερδών συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων και των 
Πρακτικών 

23.01.090.
2006 

02.03.2006 Η κύρωση της Σύµβασης και των 
Πρακτικών Υπογραφής της σχετικά 
µε την προσχώρηση των νέων δέκα 
κρατών µελών της Ε.Ε. στη Σύµβαση 
για την εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε περίπτωση 
διορθώσεως των κερδών 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που 
υπεγράφη στις Βρυξέλες στις 23 
Ιουλίου 1990, όπως τροποποιήθηκε 
από τη Σύµβαση για την 
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της 
Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της 
Φινλανδίας και του Βασιλείου της 
Σουηδίας στη Σύµβαση για την 
εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε 
περίπτωση διορθώσεως των κερδών 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων που 
υπεγράφη στις Βρυξέλες στις 21 
∆εκεµβρίου 1995, και στο 
Πρωτόκολλο που υπεγράφη στις 
Βρυξέλες στις 25 Μαΐου 1999. 
 

Ο περί της 
Σύµβασης σχετικά 
µε την Προσχώρηση 
της Τσεχικής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Εσθονίας, της 
Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λετονίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Λιθουανίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Μάλτας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Πολωνίας, της 
∆ηµοκρατίας της 
Σλοβενίας και της 
Σλοβακικής 
∆ηµοκρατίας στη 
Σύµβαση για την 
Εξάλειψη της διπλής 
φορολογίας σε 
περίπτωση 
διορθώσεως των 
κερδών 
συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων και 

11(III)/2006 30.03.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Υπογραφής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2006. 

των Πρακτικών 
Υπογραφής 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2006. 

27. Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 
 
 
 
 
 
 
Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 
 

23.01.086.
2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.01.095.
2006 

02.03.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.03.2006 

Η αύξηση του συντελεστή Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στη 
µολυβδούχα βενζίνη, µε βάση 
υποχρέωση της Κύπρου έναντι της 
ΕΕ για πλήρη υιοθέτηση του 
ελάχιστου συντελεστή ΕΦΚ που 
προβλέπεται από την Οδηγία 
2003/96/ΕΚ για το εν λόγω προϊόν. 
 
 
 
 
Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο
σκοπείται η τροποποίηση των
άρθρων 121 και 122 του βασικού
νόµου περί Φόρων Κατανάλωσης,
έτσι ώστε στις διατάξεις των εν λόγω
άρθρων να γίνεται αναφορά στις
διατάξεις του κοινοτικού
Κανονισµού 2073/2004. Ειδικότερα,
µε την προτεινόµενη τροποποίηση
προβλέπεται ότι η συνεργασία των
αρµοδίων αρχών της ∆ηµοκρατίας µε
τις αρµόδιες αρχές των άλλων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα διέπεται από τον
κοινοτικό Κανονισµό 2073/2004, στον
οποίο παραπέµπει η κοινοτική
Οδηγία 2004/106 και µε τις διατάξεις
της οποίας εναρµονίζεται το εν λόγω
νοµοσχέδιο. 
 
 
 

 
Ενσωµατώθηκαν σε  
ένα ενιαίο κείµενο µε 
τίτλο 
 
 
Ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 
 
 
 

65(Ι)/2006 30.03.2006 

28. Ο περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Τροποιητικός) Νόµος 
του 2006. 

23.01.108.
2006 

16.03.2006 Η εναρµόνιση µε τις ακόλουθες
νοµοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: 
 
(α) Με τον κοινοτικό Κανονισµό
2042/2003 για τη διαρκή αξιοπλοΐα
του αεροσκάφους και των
αεροναυτικών προϊόντων,
εξαρτηµάτων και εξοπλισµού και για
την έγκριση των φορέων και του
προσωπικού που είναι αρµόδιοι για
τα εν λόγω καθήκοντα. 
(β) Με τον κοινοτικό Κανονισµό
1592/2002 για τους κοινούς κανόνες
στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας
και για την ίδρυση ευρωπαϊκού
οργανισµού ασφάλειας της
αεροπορίας, όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί. 
(γ) Με τον κοινοτικό Κανονισµό
1702/2003 για τον καθορισµό
εκτελεστικών κανόνων για την
πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την
περιβαλλοντική πιστοποίηση
αεροσκαφών και των σχετικών
προϊόντων, εξαρτηµάτων και

Ο περί Πολιτικής 
Αεροπορίας 
(Τροποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

70(I)/2006 30.03.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

εξοπλισµού, καθώς και για την
πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και
παραγωγής. 

29. Ο περί της 
Ταξινόµησης των 
Σφαγίων των 
Χονδρών Βοοειδών, 
Χοίρων και 
Προβατοειδών και της 
Αναφοράς των Τιµών 
Αυτών Νόµος του  
2006. 

23.01.104.
2006 

16.03.2006 Σκοπός του προτεινόµενου
νοµοσχεδίου είναι ο καθορισµός των
διοικητικών οργάνων και των
ποινικών αδικηµάτων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή στη
∆ηµοκρατία των πράξεων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας που
αναφέρονται στο Προοίµιο της εν
λόγω προτεινόµενης νοµοθεσίας και
που αφορούν την ταξινόµηση των
σφάγιων των χονδρών βοοειδών,
χοίρων και προβατοειδών και την
αναφορά των τιµών αυτών 

Ο περί της 
Ταξινόµησης των 
Σφαγίων των 
Χονδρών Βοοειδών, 
Χοίρων και 
Προβατοειδών και 
της Αναφοράς των 
Τιµών Αυτών Νόµος 
του  2006. 

81(I)/2006 6.04.2006 

30. Ο περί Υγιεινής 
παραγωγής Τροφίµων 
Ζωϊκής Προέλευσης 
και ∆ιάθεσής τους 
στην Αγορά καθώς 
και για άλλα Συναφή 
Θέµατα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.115.
2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση της κυπριακής
κτηνιατρικής νοµοθεσίας µε τους
νέους κοινοτικούς κανονισµούς που
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου
20061, όσον αφορά την  υγιεινή
παραγωγή τροφίµων.    

Ο περί Υγιεινής 
παραγωγής 
Τροφίµων Ζωϊκής 
Προέλευσης και 
∆ιάθεσής τους στην 
Αγορά καθώς και για 
άλλα Συναφή 
Θέµατα 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

80(I)/2006 6.04.2006 

31. Ο περί της Σύµβασης 
Προσχώρησης στη 
Σύµβαση της Ρώµης 
για το Εφαρµοστέο 
∆ίκαιο στις 
Συµβατικές Ενοχές 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2006. 

23.01.098.
2006 

09.03.2006 Η κύρωση της Σύµβασης
Προσχώρησης στη Σύµβαση σχετικά
µε το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο στις
Συµβατικές Ενοχές, η οποία έγινε στο
Λουξεµβούργο, στις 14 Απριλίου
2005, µε την οποία προσχωρεί η
∆ηµοκρατία στη Σύµβαση για το
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο στις Συµβατικές
Ενοχές καθώς και στα Πρωτόκολλα
της Σύµβασης αυτής 

Ο περί της 
Σύµβασης 
Προσχώρησης στη 
Σύµβαση της Ρώµης 
για το Εφαρµοστέο 
∆ίκαιο στις 
Συµβατικές Ενοχές 
(Κυρωτικός) Νόµος 
του 2006. 

15(III)/2006 6.04.2006 

32. Ο περί της Σύµβασης 
περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστα 
Επίπεδα) (Κυρωτικός) 
και περί Συναφών 
Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.096.
2006 

09.03.2006 Η κύρωση του Πρωτοκόλλου του
1996 της Σύµβασης Αρ.147 της
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί
Ελαχίστων Επιπέδων σε Εµπορικά
Πλοία. Το εν λόγω Πρωτόκολλο
στοχεύει ειδικότερα στην αναβάθµιση
και τον εκσυγχρονισµό της
προαναφερόµενης Σύµβασης η οποία
αποτελεί υποχρεωτικό µέσο ελέγχου
κατά τον έλεγχο του κράτους του
λιµένα. 

Ο περί της 
Σύµβασης περί 
Εµπορικής 
Ναυτιλίας (Ελάχιστα 
Επίπεδα) 
(Κυρωτικός) και περί 
Συναφών Θεµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

14(III)/2006 6.04.2006 

33. Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός)  
(Αρ. 3) Νόµος του 
2005. 

23.01.214.
2005 

03.11.2005 Η κατάργηση του µειωµένου 
συντελεστή ΦΠΑ επί της παράδοσης 
καινούριας πρώτης κατοικίας, λόγω 
της πρόθεσης της κυβέρνησης να 
εφαρµόσει σχέδιο ειδικής χορηγίας 
σε δικαιούχα πρόσωπα, όταν 
αποκτούν καινούρια κατοικία στη 
∆ηµοκρατία που θα χρησιµοποιείται 
ως κύριος και µόνιµος χώρος 
διαµονής. 

Ο περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας 
(Τροποποιητικός)  
Νόµος του 2006. 

87(Ι)/2006 13.04.2006 

34. Ο περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Φυσικού 
Αερίου 

23.01.148.
2006 

22.06.2006 Η εναρµόνιση µε την Oδηγία
2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Ο περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Φυσικού 
Αερίου 

103(Ι)/ 2006 06.07.2006 

                                            
1 Σύµφωνα µε το άρθρο 249 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι κοινοτικοί κανονισµοί 
ισχύουν άµεσα σε κάθε κράτος µέλος χωρίς την ανάγκη θέσπισης ηµεδαπής νοµοθεσίας.  
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  

26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους
κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά φυσικού αερίου και την
κατάργηση της Οδηγίας 98/30/ΕΚ. 

(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

35. Ο περί Ρύθµισης 
Οδών και Οικοδοµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.124.
2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση µε την Oδηγία 
2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

 

Ο περί Ρύθµισης 
Οδών και 
Οικοδοµών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

101(Ι)/ 2006 06.07.2006 

36. Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.149.
2006 

22.06.2006 Την υιοθέτηση εθνικών 
εφαρµοστικών διατάξεων που θα 
διευκολύνουν την εφαρµογή του 
Κοινοτικού Κανονισµού 2157/2001 
που επιτρέπει την δηµιουργία 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας (Societas 
Europeae, εφεξής SE). Επιπλέον, το 
νοµοσχέδιο δίνει εξουσία στο 
Υπουργικό Συµβούλιο να εκδίδει 
κανονισµούς σχετικά µε όλα τα 
ζητήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν 
για σκοπούς διευκόλυνσης της 
εφαρµογής στη ∆ηµοκρατία του εν 
λόγω Κοινοτικού Κανονισµού. 

Ο περί Εταιρειών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

98(Ι) /2006 06.07.2006 

37. Ο περί της Θέσπισης 
Συστήµατος Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων 
Εκποµπής Αερίων 
Θερµοκηπίου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.117.
2006 

23.03.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για τη θέσπιση 
συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου 
για εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και, ειδικότερα, µε την 
Οδηγία 2004/101/ΕΚ που τροποποιεί 
τη βασική Οδηγία 2003/87/ΕΚ. 

Ο περί της 
Θέσπισης 
Συστήµατος 
Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων 
Εκποµπής Αερίων 
Θερµοκηπίου 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

102 (Ι)/2006 06.07.2006 

38. Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 

23.01.134.
2006 

08.06.2006 Η µερική εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο αναφορικά µε τον 
καθορισµό αρχών και 
κατευθυντήριων γραµµών για την 
ορθή κλινική πρακτική. 

Ο περί Φαρµάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης 
(Έλεγχος Ποιότητας, 
Προµήθειας και 
Τιµών) 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006. 

104(Ι)/2006 06.07.2006 

39. Ο περί Ελάχιστων 
Απαιτήσεων 
Ασφάλειας για τις 
Σήραγγες του 
∆ιευρωπαϊκού Οδικού 
∆ικτύου Νόµος του 
2006. 
 

23.01.157.
2006 

29.06.2006 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά µε τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για 
τις σήραγγες του ∆ιευρωπαικού 
∆ικτύου 

Ο περί Ελάχιστων 
Απαιτήσεων 
Ασφάλειας για τις 
Σήραγγες του 
∆ιευρωπαϊκού 
Οδικού ∆ικτύου 
Νόµος του 2006. 

106(Ι)/2006 06.07.2006 

40. Ο περί Αµιάντου 
(Ασφάλεια και Υγεία 
Προσώπων στην 
Εργασία) 
(Καταργητικός) Νόµος 
του 2006 

23.01.122.
2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2003/18/ΕΚ για την 
προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που οφείλονται στην 
έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη 
διάρκεια της εργασίας 

Ο περί Αµιάντου 
(Ασφάλεια και Υγεία 
Προσώπων στην 
Εργασία) 
(Καταργητικός) 
Νόµος του 2006 

111(Ι) / 2006 13.07.2006 

41. Ο περί του 
Αµετάκλητου του 
∆ιακανονισµού στα 
Συστήµατα 
Πληρωµών και στα 
Συστήµατα 
∆ιακανονισµού 

23.01.147.
2006 

15.06.2006 Η τροποποίηση του βασικού περί του 
Αµετάκλητου του ∆ιακανονισµού στα 
Συστήµατα Πληρωµών και στα 
Συστήµατα ∆ιακανονισµού 
Αξιογράφων Νόµου (Ν 8(Ι)/2003) µε 
στόχο την πληρέστερη εναρµόνιση 
της εσωτερικής µας νοµοθεσίας µε τις 

Ο περί του 
Αµετάκλητου του 
∆ιακανονισµού στα 
Συστήµατα 
Πληρωµών και στα 
Συστήµατα 
∆ιακανονισµού 

118(Ι)/2006 13.07.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Αξιογράφων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 
98/26/ΕΚ. Επιχειρείται η θεσµική 
κάλυψη δύο νοµικών κενών που 
παρατηρούνται στη βασική 
νοµοθεσία, έτσι ώστε να την 
καταστήσουν πλήρως συµβατή µε το 
σχετικό κοινοτικό κεκτηµένο. 

Αξιογράφων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

42. Ο περί Φορολογίας 
του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.129.
2006 

06.04.2006 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε την κοινοτική Οδηγία 
2005/19/ΕΚ που τροποποιεί την 
Οδηγία 90/434/ΕΟΚ, σχετικά µε το 
κοινό φορολογικό καθεστώς για τις 
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 
ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών 
που αφορούν εταιρείες διαφορετικών 
κρατών µελών 

Ο περί Φορολογίας 
του Εισοδήµατος 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

113(Ι)/2006 13.07.2006 

43. Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Τοπογραφιών 
Προϊόντων 
Ηµιαγωγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.159.
2006 

29.06.2006 Σκοπός των προτεινόµενων 
νοµοσχεδίων είναι η εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου του 
2004 σχετικά µε τα µέτρα και τις 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Τοπογραφιών 
Προϊόντων 
Ηµιαγωγών 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

120(I)/2006 13.07.2006 

44. Ο περί Εµπορικών 
Σηµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.160.
2006 

29.06.2006 Σκοπός των προτεινόµενων 
νοµοσχεδίων είναι η εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου του 
2004 σχετικά µε τα µέτρα και τις 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

Ο περί Εµπορικών 
Σηµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

121(I)/2006 13.07.2006 

45. Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.161.
2006 

29.06.2006 Σκοπός των προτεινόµενων 
νοµοσχεδίων είναι η εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου του 
2004 σχετικά µε τα µέτρα και τις 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

Ο περί ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

122(I)/2006 13.07.2006 

46. Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.162.
2006 

29.06.2006 Σκοπός των προτεινόµενων 
νοµοσχεδίων είναι η εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου του 
2004 σχετικά µε τα µέτρα και τις 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του σεβασµού των 
δικαιωµάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

Ο περί της Νοµικής 
Προστασίας των 
Βιοµηχανικών 
Σχεδίων και 
Υποδειγµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

1119(I)/2006 13.07.2006 

47. Ο περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 

23.01.163.
2006 

29.06.2006 Σκοπός των προτεινόµενων 
νοµοσχεδίων είναι η εναρµόνιση µε 
την Οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου του 
2004 σχετικά µε τα µέτρα και τις 
διαδικασίες που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του σεβασµού των 

Ο περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 

123(I)/2006 13.07.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

2006 δικαιωµάτων της διανοητικής 
ιδιοκτησίας 

2006 
 
Συγχωνεύθηκε µε 
τον περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποιητικό) Νόµο 
του 2006  
(23.01.067.2006) 

48. O περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.067.
2006 

16.02.2006 Η εναρµόνιση της Κυπριακής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Σεπτεµβρίου 2001 σχετικά µε την 
κατοχύρωση του δικαιώµατος 
παρακολούθησης υπέρ του 
δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου 
τέχνης.  Με το παρών νοµοσχέδιο 
επιτρέπεται στο δηµιουργό-
καλλιτέχνη να εισπράττει αµοιβή από 
τις  διαδοχικές µεταβιβάσεις του 
έργου τέχνης. 

O περί του 
∆ικαιώµατος 
Πνευµατικής 
Ιδιοκτησίας και 
Συγγενικών 
∆ικαιωµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

123(Ι)/2006 13.07.2006 

49. O περί της ∆έκατης 
Τροποποίησης του 
Συντάγµατος Νόµος 
του 2006 

23.01.041.
2006 

09.02.2006 Η τροποποίηση µη θεµελιωδών 
άρθρων του Συντάγµατος, έτσι ώστε 
αυτό να προσαρµοστεί στις συνθήκες 
που δηµιουργούνται και στις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
την προσχώρηση της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς επίσης και στις 
διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η 
∆ηµοκρατία αναφορικά µε την 
έκδοση ή παράδοση πολιτών της που 
διέπραξαν ποινικά αδικήµατα στην 
αλλοδαπή. 

O περί της Πέµπτης 
Τροποποίησης του 
Συντάγµατος Νόµος 
του 2006 

127(Ι)/2006 13.07.2006 

50. Ο περί Ευρωπαϊκού 
Εντάλµατος Σύλληψης 
και των ∆ιαδικασιών 
Παράδοσης 
Εκζητουµένων Μεταξύ 
των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.088.
2006 

02.03.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας και ειδικότερα των 
διατάξεών της που διέπουν τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
έκδοσης ευρωπαϊκών ενταλµάτων 
σύλληψης στη ∆ηµοκρατία. Με το 
νοµοσχέδιο τροποποιείται το άρθρο 7 
µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου 
σε αυτό, σύµφωνα µε το οποίο 
αίτηση για έκδοση ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης προς το σκοπό 
άσκησης ποινικής δίωξης πρέπει να 
συνοδεύεται από γραπτή 
συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας. 
 

Ο περί Ευρωπαϊκού 
Εντάλµατος 
Σύλληψης και των 
∆ιαδικασιών 
Παράδοσης 
Εκζητουµένων 
Μεταξύ των Κρατών 
Μελών της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

112(Ι)/2006 13.07.2006 

51. Ο περί 
Απορρυπαντικών 
Νόµος του 2006 

23.01.116.
2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο και ειδικότερα η 
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΚ) 648/2004 που 
καταργεί τις Οδηγίες  73/404/ΕΟΚ, 
82/242/ΕΟΚ, 86/94/ΕΟΚ, 73/405/ΕΟΚ 
και 82/243/ΕΟΚ που αφορούν την 
κατασκευή, κυκλοφορία και την 
εισαγωγή των απορρυπαντικών στην 

Ο περί 
Απορρυπαντικών 
Νόµος του 2006 

125(Ι)/2006 13.07.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

εσωτερική αγορά. 
52. Ο περί Αποζηµίωσης 

Θυµάτων Βίαιων 
Εγκληµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 
 

23.01.123.
2006 

23.03.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για περαιτέρω 
εναρµόνιση µε την Κοινοτική Οδηγία 
80/2004/ΕΚ που προνοεί για την 
αποζηµίωση των θυµάτων 
εγκληµατικών πράξεων 

Ο περί 
Αποζηµίωσης 
Θυµάτων Βίαιων 
Εγκληµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

126(Ι)/2006 13.07.2006 

53. Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εξοπλισµός Πλοίων) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 
 

23.01.170.
2006 

06.07.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου, 
έτσι ώστε να επιτρέπεται η 
αναδροµική ισχύς γνωστοποιήσεων 
που εκδίδονται δυνάµει του βασικού 
νόµου, µε σκοπό την ολοκλήρωση της 
εναρµόνισης µε το άρθρο 2 της 
κοινοτικής Οδηγίας 2002/75/ΕΚ. 

Ο περί Εµπορικής 
Ναυτιλίας 
(Εξοπλισµός 
Πλοίων) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

110(Ι)/2006 13.07.2006 

54. Ο περί Εφαρµογής 
Κοινοτικών 
Αποφάσεων και 
Κοινοτικών 
Κανονισµών που 
αφορούν θέµατα 
Αλιείας Νόµος του 
2006 

23.01.158.
2006 

29.06.2006 Η θέσπιση διαδικασιών και ποινικών 
αδικηµάτων για τη διασφάλιση της 
εφαρµογής των κοινοτικών 
Αποφάσεων και Κανονισµών σε 
σχέση µε την αλιεία που 
απαριθµούνται στα Παραρτήµατα του 
νοµοσχεδίου. 

Ο περί Εφαρµογής 
Κοινοτικών 
Αποφάσεων και 
Κοινοτικών 
Κανονισµών που 
αφορούν θέµατα 
Αλιείας Νόµος του 
2006. 

134(Ι)/2006 05.10.2006 

55. Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης της 
Φύσης και της Άγριας 
Ζωής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006 

23.01.169.
2006 

06.07.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας σε σχέση µε την 
προστασία και διαχείριση της φύσης 
και της άγριας ζωής για πλήρη 
ενσωµάτωση και ορθή µεταφορά της 
κοινοτικής Οδηγίας 1992/43/ΕΟΚ 
που αφορά τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας.   
 

Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης της 
Φύσης και της 
Άγριας Ζωής 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

131(Ι)/2006 05.10.2006 

56. Ο περί της Περαιτέρω 
Χρήσης Πληροφοριών 
του ∆ηµοσίου Τοµέα 
Νόµος του 2006 

23.01.164.
2006 

29.06.2006 Καθορισµός των κανόνων που 
διέπουν την περαιτέρω χρήση 
υφιστάµενων εγγράφων, που 
βρίσκονται στην κατοχή φορέων του 
∆ηµόσιου τοµέα στην ∆ηµοκρατία και 
ειδικότερα, ο καθορισµός των 
σχετικών όρων και προϋποθέσεων 
βάσει των οποίων γίνεται η 
επιτρεπόµενη περαιτέρω χρήση. 

Ο περί της 
Περαιτέρω Χρήσης 
Πληροφοριών του 
∆ηµοσίου Τοµέα 
Νόµος του 2006. 

132()/2006 05.10.2006 

57. Ο περί Ελέγχου της 
∆ιακίνησης 
Εµπορευµάτων που 
Παραβιάζουν 
∆ικαιώµατα 
∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας Νόµος του 
2006 

23.01.150.
2006 

29.06.2006 Η κατάργηση και αντικατάσταση της 
σχετικής βασικής για να διευκολυνθεί 
η καλύτερη εφαρµογή των 
Κανονισµών 1383/2003/ΕΚ και 
1891/2004/ΕΚ.  

Ο περί Ελέγχου της 
∆ιακίνησης 
Εµπορευµάτων που 
Παραβιάζουν 
∆ικαιώµατα 
∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας Νόµος 
του 2006 

133(Ι)/2006 05.10.2006 

58. Ο περί της 
Προστασίας των 
Ονοµασιών 
Προέλευσης και των 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων Γεωργικών 
Προϊόντων και 
Τροφίµων Νόµος του 
2006. 

21.01.191.
2006 

05.10.2006 H διασφάλιση της αποτελεσµατικής
εφαρµογής του Κανονισµού
510/2006/ΕΚ όσον αφορά την
προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονοµασιών
προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίµων.  
 
Με την προτεινόµενη νοµοθεσία
καταργείται η βασική νοµοθεσία
για τις Ονοµασίες Προέλευσης και
Γεωγραφικών Ενδείξεων. 
 

Ο περί της 
Προστασίας των 
Ονοµασιών 
Προέλευσης και των 
Γεωγραφικών 
Ενδείξεων 
Γεωργικών 
Προϊόντων και 
Τροφίµων Νόµος 
του 2006. 

139(I)/2006 19.10.2006 

59. Ο περί Ρύθµισης της 23.01.126. 30.03.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία Ο περί Ρύθµισης της 142(I)/2006 26.10.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Ενεργειακής 
Απόδοσης των 
Κτιρίων Νόµος του 
2006. 

2006 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  

Ενεργειακής 
Απόδοσης των 
Κτιρίων Νόµος του 
2006. 

60. Ο περί ∆ηµοτικών και 
Κοινοτικών Εκλογών 
(Υπήκοοι Άλλων 
Κρατών Μελών ) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  
 
(πρόταση νόµου) 

23.02.061.
2006 

26.10.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας, ώστε αφενός να 
διευκολυνθεί η υποβολή 
υποψηφιότητας στη ∆ηµοκρατία των 
πολιτών άλλων κρατών µελών και 
αφετέρου να εισαχθεί πρόνοια µε 
βάση την οποία τα εν λόγω πρόσωπα
σε περίπτωση που εκλέγονται σε 
οποιοδήποτε αξίωµα, δυνάµει των 
διατάξεων της εν λόγω νοµοθεσίας, 
να εκπίπτουν του αξιώµατος τους, 
όταν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει σε 
οποιοδήποτε χρόνο µετά την εκλογή 
τους ότι η υπεύθυνη δήλωση που 
υπέβαλαν σε αυτήν ότι δεν έχουν 
κηρυχθεί έκπτωτοι του δικαιώµατος 
του εκλέγεσθαι, στα πλαίσια της 
υποβολής της υποψηφιότητάς τους, 
ήταν ψευδής. 

Ο περί ∆ηµοτικών 
και Κοινοτικών 
Εκλογών (Υπήκοοι 
Άλλων Κρατών 
Μελών ) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  
 
 

140(Ι)/2006 02.11.2006 

61. Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης των 
Άγριων Πτηνών και 
Θηραµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  

23.01.174.
2006 

05.10.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας για διασφάλιση της 
πλήρους ενσωµάτωσης και ορθής 
µεταφοράς της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο περί Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης των 
Άγριων Πτηνών και 
Θηραµάτων 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

151(I)/2006 09.11.2006 

62. Ο περί ΄Ισης 
Μεταχείρισης 
Προσώπων (Φυλετική 
ή Εθνοτική Καταγωγή) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.183. 
2006 

05.10.2006 Η τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας στην οποία αναφέρεται, 
για σκοπούς ορθότερης εναρµόνισης 
µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Η 
τροποποίηση της βασικής 
νοµοθεσίας κρίνεται αναγκαία για τη 
σωστή µεταφορά στο εσωτερικό 
δίκαιο του άρθρου  8 της σχετικής 
κοινοτικής Οδηγίας, σχετικά µε την 
εφαρµογή της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής. 

Ο περί Ίσης 
Μεταχείρισης 
Προσώπων 
(Φυλετική ή 
Εθνοτική Καταγωγή) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

 09.11.2006 

63. Ο περί της Σύστασης 
και Λειτουργίας 
Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας 
Κύπρου Νόµος του 
2006. 

23.01.146.
2006 

15.06.2006 Η σύσταση και λειτουργία του 
Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας του 
οποίου αρµοδιότητα θα είναι να 
συµβουλεύει τη κυβέρνηση σε θέµατα 
που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την 
ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας. 

Ο περί της 
Σύστασης και 
Λειτουργίας 
Συµβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας 
Κύπρου Νόµος του 
2006. 

150(I)/2006 09.11.2006 

64. Ο περί της Ίδρυσης, 
των ∆ραστηριοτήτων 
και της Εποπτείας των 
Ταµείων 
Επαγγελµατικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόµος του 
2006. 

23.01.250.
2006 

16.11.2006 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυµάτων που προσφέρουν 
υπηρεσίες επαγγελµατικών 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

Ο περί της Ίδρυσης, 
των 
∆ραστηριοτήτων και 
της Εποπτείας των 
Ταµείων 
Επαγγελµατικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόµος του 
2006. 
 

 16.11.2006 

65. Ο περί της Ίδρυσης, 
των ∆ραστηριοτήτων 
και της Εποπτείας των 
Ταµείων 

23.01.121.
2006 

23.03.2006 Η εναρµόνιση µε τις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις 
δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυµάτων που προσφέρουν 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

Επαγγελµατικών 
Συνταξιοδοτικών 
Παροχών Νόµος του 
2006. 

υπηρεσίες επαγγελµατικών 
συνταξιοδοτικών παροχών. 

66. Ο περί της 
Σιδηροδροµικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων Νόµος 
του 2006 

23.01.244.
2006 

09.11.2006 Η εναρµόνιση της ηµεδαπής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 96/49/ΕΚ 
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε τις 
σιδηροδροµικές µεταφορές 
επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2004/110/ΕΚ «για την έκτη 
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο 
της οδηγίας 96/49/ΕΚ». 

Ο περί της 
Σιδηροδροµικής 
Μεταφοράς 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 
Νόµος του 2006 

164(I)/2006 7.12.2006 

67. Ο περί της 
∆ιαλειτουργικότητας 
του Συµβατικού 
Σιδηροδροµικού 
Συστήµατος Νόµος 
του 2006. 

23.01.248.
2006 

16.11.2006 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2004/50/ΕΚ για τροποποίηση 
της Οδηγίας 96/48/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης 
ταχύτητας και της Οδηγίας 
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του 
διευρωπαϊκού συµβατικού 
σιδηροδροµικού συστήµατος. 
 

Ο περί της 
∆ιαλειτουργικότητας 
του Συµβατικού 
Σιδηροδροµικού 
Συστήµατος Νόµος 
του 2006. 

166(I)/2006 7.12.2006 

68. Ο περί της 
∆ιαλειτουργικότητας 
του ∆ιευρωπαϊκού 
Σιδηροδροµικού 
Συστήµατος Μεγάλης 
Ταχύτητας Νόµος του 
2006. 

23.01.249.
2006 

16.11.2006 Η εναρµόνιση µε την κοινοτική 
Οδηγία 2004/50/ΕΚ για τροποποίηση 
της Οδηγίας 96/48/ΕΚ του 
Συµβουλίου σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος µεγάλης 
ταχύτητας και της Οδηγίας 
2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του 
διευρωπαϊκού συµβατικού 
σιδηροδροµικού συστήµατος. 

Ο περί της 
∆ιαλειτουργικότητας 
του ∆ιευρωπαϊκού 
Σιδηροδροµικού 
Συστήµατος 
Μεγάλης Ταχύτητας 
Νόµος του 2006. 

165(I)/2006 7.12.2006 

69. Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.190.
2006 

05.10.2006 Η τροποποίηση του βασικού νόµου 
για τα τρόφιµα µε στόχο την καλύτερη 
εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου 
και ειδικότερα των Κοινοτικών 
Κανονισµών που ρυθµίζουν τον 
τοµέα αυτό και για να καταστεί ο εν 
λόγω νόµος πιο αποτελεσµατικός. 

Ο περί Τροφίµων 
(Έλεγχος και 
Πώληση) 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

163(Ι)/2006 7.12.2006 

70. Ο περί Προώθησης 
και Ενθάρρυνσης της 
Χρήσης Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας και 
της Εξοικονόµησης 
Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006.  

23.01.213.
2006 

12.10.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2001/77/ΕΚ για την προαγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
στην εσωτερική αγορά  ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Ο περί Προώθησης 
και Ενθάρρυνσης 
της Χρήσης 
Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας 
και της 
Εξοικονόµησης 
Ενέργειας 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

162(I)/2006 7.12.2006 

71. Ο περί της 
Εφαρµογής του 
Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1435/2003 περί 
του Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής 
Συνεταιριστικής 
Εταιρείας Νόµος του 

23.01.165.
2006 

13.07.2006 Είναι η εναρµόνιση µε τον Κοινοτικό 
Κανονισµό αριθ 1435/2003. 

Ο περί της 
Εφαρµογής του 
Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1435/2003 περί 
του Καταστατικού 
της Ευρωπαϊκής 
Συνεταιριστικής 
Εταιρείας Νόµος του 

 30.11.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

2006 2006 
72. Ο περί της 

Συµπλήρωσης του 
Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής 
Συνεταιριστικής 
Εταιρείας όσον 
αφορά τον Ρόλο των 
Εργαζοµένων Νόµος 
του 2006 

23.01.166.
2006 

13.07.2006 είναι η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2003/72/ΕΚ η οποία ρυθµίζει το ρόλο 
των εργαζοµένων στις υποθέσεις των 
Ευρωπαϊκών Συνεταιρισµών (ΕΣ). 

Ο περί της 
Συµπλήρωσης του 
Καταστατικού της 
Ευρωπαϊκής 
Συνεταιριστικής 
Εταιρείας όσον 
αφορά τον Ρόλο των 
Εργαζοµένων Νόµος 
του 2006 

 30.11.2006 

73. Ο περί Ραδιοφωνικών 
και Τηλεοπτικών 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2006. 

23.01.208.
2006 

12.10.2006 Η τροποποίηση της  βασικής 
νοµοθεσίας ώστε να συνάδει µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 5 της Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ, το οποίο καθορίζει ότι 
τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
όρους µε άλλα καθορισµένα 
προγράµµατα όσον αφορά την 
παρεµβολή διαφηµίσεων σε αυτά. 

Ο περί 
Ραδιοφωνικών και 
Τηλεοπτικών 
Σταθµών 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.3) Νόµος του 
2006. 

 14.12.2006 

74. Ο περί Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006.  

23.01.209.
2006 

12.10.2006 Η τροποποίηση της  βασικής 
νοµοθεσίας ώστε να συνάδει µε το 
άρθρο 11 παράγραφος 5 της Οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ, το οποίο καθορίζει ότι 
τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων 
πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους 
όρους µε άλλα καθορισµένα 
προγράµµατα όσον αφορά την 
παρεµβολή διαφηµίσεων σε αυτά. 

Ο περί 
Ραδιοφωνικού 
Ιδρύµατος Κύπρου 
(Τροποποιητικός) 
(Αρ.2) Νόµος του 
2006.  

 14.12.2006 

75. Ο περί Προώθησης 
της Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και 
Θερµότητας Νόµος 
του 2006 

23.01.221.
2006 

26.10.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης Φεβρουαρίου 2004 για την 
προώθηση της συµπαραγωγής 
ενέργειας βάσει της ζήτησης για 
χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική 
αγορά ενέργειας και για 
τροποποίηση της Οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ. 

Ο περί Προώθησης 
της Συµπαραγωγής 
Ηλεκτρισµού και 
Θερµότητας Νόµος 
του 2006 

174(Ι)/2006 14.12.2006 

76. Ο περί Ρύθµισης της 
Αγοράς Ηλεκτρισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

23.01.222.
2006 

26.10.2006 Η εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης Φεβρουαρίου 2004 για την 
προώθηση της συµπαραγωγής 
ενέργειας βάσει της ζήτησης για 
χρήσιµη θερµότητα στην εσωτερική 
αγορά ενέργειας και για 
τροποποίηση της Οδηγίας 
92/42/ΕΟΚ. 

Ο περί Ρύθµισης της 
Αγοράς 
Ηλεκτρισµού 
(Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2006. 

173(Ι)/2006 14.12.2006 

77. Ο περί των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Απόδειξη και 
Εκτέλεση Πράξεων και 
∆ικαστικών 
Αποφάσεων) Νόµος 
του 2006. 

23.01.182.
2006 

05.10.2006 Η θέσπιση νοµοθεσίας έτσι ώστε 
(α) να καταστήσει δικαστικά 
εγνωσµένα τις συνθήκες, συµφωνίες, 
πράξεις, έγγραφα και κείµενα που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ, 
(β) να καταστήσει ως αποδεκτή 
µαρτυρία περί της ύπαρξης 
εκτελεστής κοινοτικής πράξης ή 
εκτελεστής κοινοτικής δικαστικής 
απόφασης, την προσαγωγή σχετικού 
εκτελεστήριου τύπου, και 
(γ)η πρόβλεψη για την έκδοση από 
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως ή εξουσιοδοτηµένο 
από αυτόν πρόσωπο εκτελεστήριου 

Ο περί των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Απόδειξη 
και Εκτέλεση 
Πράξεων και 
∆ικαστικών 
Αποφάσεων) Νόµος 
του 2006. 

 22.12.2006 
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Νο. Τίτλος νοµοσχεδίου Αριθµός 
Φακέλου 

Ηµεροµ. 
κατάθεσης 

Σκοπός 
 

Τίτλος Νόµου Αριθµός 
Νόµου 

Ηµεροµ. 
Ψήφισης 

τύπου που προβλέπεται στα άρθρα 
244 και 256 της Συνθήκης για την 
Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
τα άρθρα 159 και 164 της Συνθήκης 
περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, το 
άρθρο 82 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
40/94 του Συµβουλίου της 20ης 
∆εκεµβρίου 1993 για το κοινοτικό 
σήµα και το άρθρο 71 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 
2001 για τα κοινοτικά σχέδια και 
υποδείγµατα· ο προαναφερόµενος 
εκτελεστήριος τύπος καθιστά τη 
σχετική κοινοτική πράξη ή κοινοτική 
δικαστική απόφαση εκτελεστή ως να 
είχε εκδοθεί από κυπριακό 
δικαστήριο. 
 

 


