
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 

15η συνεδρίαση 

 

➢ Προσφώνηση τον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη 

Συλλούρη της Επιτρόπου  της Ε.Ε, αρμόδιας για την Υγειά και την Ασφάλεια 

Τροφίμων, κας  Στέλλας Κυριακίδου  

➢ Ομιλία της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Υγεία και την Ασφάλεια των 

Τροφίμων κ. Στέλλας Κυριακίδου. 

➢ Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη  

για την λειτουργία της Παράλληλης Βουλής και για εκδηλώσεις στο Σπίτι του 

Πολίτη. 

➢ Αναφορές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη  

   Συλλούρη στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. 

➢ Αναφορές σε απουσίες βουλευτών 

➢ Ζωντανή μετάδοση ψηφοφοριών κατά τις εργασίες Ολομέλειας. 

➢ Μεταφορά νομοσχεδίων για την Δημόσια Υπηρεσία από την  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 1.  Ο περί Σύστασης Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων 

στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.108-2017). 

 (Θέσπιση νομοθεσίας για τη σύσταση και λειτουργία 

Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.) 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 2.  Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών 

και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 4) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.243-2019). 
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 (Διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας 

της ασφαλιστικής αγοράς σε περίπτωση αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς 

τη σύναψη συμφωνίας με βάση τη Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία 

των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών 

συμβάσεων). 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 3.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.228-2019). 

 [Τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 

Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 

Νόμου, ώστε να προωθηθεί εφάπαξ μέτρο παροχής 

κινήτρων πρόωρης οικειοθελούς αφυπηρέτησης για τους 

συντάξιμους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και να εισαχθούν ρυθμίσεις 

που προβλέπουν για τους δικαιούχους σύνταξης χήρας.] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 4.  Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές 

Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.229-2019). 

 (Τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών 

Αξιωματούχων Νόμου, ώστε να καταργηθούν υφιστάμενες 

ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές και να εισαχθούν νέες ρυθμίσεις που 

αφορούν τους δικαιούχους σύνταξης χήρας και τέκνου.) 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 5.  Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα 
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και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.100-2019). 

 (Τροποποίηση των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του 

Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

Κανονισμών, ώστε να αναθεωρηθούν οι δικαιούχοι σε 

υπηρεσιακό όχημα για αποκλειστική χρήση, να 

παραχωρηθεί η δυνατότητα σε ορισμένους 

αξιωματούχους που είναι δικαιούχοι υπηρεσιακού 

οχήματος για μη αποκλειστική χρήση να τα 

χρησιμοποιούν και για τη μετάβασή τους από τον τόπο 

διαμονής στο χώρο εργασίας τους και αντίστροφα, να 

αναθεωρηθεί η διαδικασία αγοράς, συντήρησης και 

αποξένωσης των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς επίσης 

να περιληφθεί σε αυτούς σχετική πρόνοια σύμφωνα με 

την οποία το πρόγραμμα αγοράς ή αντικατάστασης των 

υπηρεσιακών οχημάτων να κατατίθεται στη Βουλή για 

ενημέρωση.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

6.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.097-2019). 

 (Διαγραφή από τους βασικούς κανονισμούς αναφορών 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε σε περίπτωση αποχώρησης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επίτευξη 

συμφωνίας η εν λόγω χώρα να μη θεωρείται κράτος μέλος 

σε σχέση με την επιβολή ΦΠΑ). 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 7.  Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση 

και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί  του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.053.028-2016). 

 [Τροποποίηση των υφιστάμενων περί  Πανεπιστημίου 
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Κύπρου (Εκλογή, Αξιολόγηση και Ανέλιξη Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού) Κανονισμών, ώστε να εισαχθούν νέες 

πρόνοιες σε σχέση με τη διαδικασία εκλογής, 

αξιολόγησης και ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού.] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 8.  Ο περί Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων 

Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου, Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, Γιώργου Κάρουλλα, Ονούφριου Κουλλά, 

Μάριου Μαυρίδη και Μαριέλλας Αριστείδου εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.049-2019). 

 [Τροποποίηση του περί Επαρχιακών Κτηματολογικών 

Γραφείων Αμμοχώστου και Κυρηνείας (Προσωριναί 

Διατάξεις) Νόμου, έτσι ώστε ο διευθυντής του Τμήματος 

Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να εκδίδει σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον επί 

ακινήτου ως δικαιούχος συμβατικού δικαιώματος δυνάμει 

σχετικής σύμβασης πώλησης βεβαίωση υποβολής 

δήλωσης του εν λόγω συμβατικού δικαιώματος και η 

βεβαίωση αυτή να αποτελεί μόνο τεκμήριο περί της 

υποβολής της εν λόγω δήλωσης.  Επιπρόσθετα, σε 

περίπτωση θανάτου του ενδιαφερόμενου φυσικού 

προσώπου ή διάλυσης του ενδιαφερόμενου νομικού 

προσώπου, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας θα εκδίδει στον διαχειριστή της 

περιουσίας ή/και στους κληρονόμους βεβαίωση 

υποβολής δήλωσης του εν λόγω συμβατικού 

δικαιώματος.] 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 9.  Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα 
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(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.182-2019). 

 [Εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη 

μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 

ατμοσφαιρικών ρύπων.] 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

10.  Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Μείωση 

των Εθνικών Εκπομπών Ορισμένων Ατμοσφαιρικών 

Ρύπων) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.095-2019). 

 (Θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να ρυθμιστούν 

θέματα που αφορούν στη μείωση των ορίων των ετήσιων 

ανώτατων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 

ρύπους.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

11.  Οι περί Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων - Θέση 

Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.115-2019). 

 (Τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη 

θέση Ανώτερου Τεχνικού στο Τμήμα Αναπτύξεως 

Υδάτων.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

12.  Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας - Θέση Ανώτερου Διαιτολόγου, Διαιτολόγου Α΄ 

και Διαιτολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.003-2020). 

 (Τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για 

τη θέση Διαιτολόγου Α΄ και για τη θέση Διαιτολόγου στις 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 13.  Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Θέση Ανώτερου 
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 Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.004-2020). 

 (Τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση 

Ανώτερου Λειτουργού Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο 

Υγείας.) 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

 

14.  Οι περί Κτηνιατρικών Υπηρεσιών - Θέση Κρεοσκόπου, 

1ης Τάξης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.057.005-2020). 

 (Καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση 

Κρεοσκόπου 1ης Τάξης στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η 

οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2019 και 

καθορίστηκε ως θέση προαγωγής.) 

Αποσύρσεις 15.  Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) 

(Καταργητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.152-2019). 

 16.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.230-2019). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Κύπρο, οι επιπτώσεις 

του στην οικονομία και την κοινωνία και οι πολιτικές που 

μπορεί να επιφέρουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση στην 

πατρίδα μας».  

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 
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βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.05.052.002-2019). 

 2. «Οι δεκαεπτά στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 

που έθεσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η 

εφαρμογή τους στην Κύπρο». 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.05.053.001-2020). 

 

Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2020  

ΕΗ/ΣΛ 


