
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

29η συνεδρίαση  

 

 Επεξηγηματικό σημείωμα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας 

της Ολομέλειας του σώματος ημερομηνίας 12 Μαΐου 2022, στις 4.00 μ.μ., στο οποίο 

περιλαμβάνονται λεπτομέρειες όσον αφορά τα υπό συζήτηση 

νομοσχέδια/προτάσεις νόμου/Κανονισμούς, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά τη 

συζήτησή τους στις αρμόδιες επιτροπές 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.045-2021). 

 [Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με 

την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 

2020/1756 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2020 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό 

σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη 

χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου των 

υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία».]  

 2.  Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.03.058.090-2021). 

 [Τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Γενικών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με 
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την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 

2019/475 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2019 για 

την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 

2008/118/ΕΚ όσον αφορά τη συμπερίληψη του ιταλικού 

δήμου Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της 

λίμνης του Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης 

και στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής της οδηγίας 

2008/118/ΕΚ».] 

 3.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019). 

 (Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση δύο ξεχωριστών 

δικαστηρίων, ήτοι του Εμπορικού Δικαστηρίου το οποίο 

θα συγκροτείται από πέντε δικαστές, στη δικαιοδοσία του 

οποίου θα υπάγεται η εκδίκαση των καθοριζόμενων σε 

αυτή εμπορικών διαφορών και του Ναυτοδικείου εκ δύο 

δικαστών στη δικαιοδοσία του οποίου θα υπάγεται η 

εκδίκαση των καθοριζόμενων σε αυτή ναυτικών 

υποθέσεων. 

 4.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019). 

 (Τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να 

απαλειφθεί η πρωτοβάθμια δικαιοδοσία του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου και των επαρχιακών δικαστηρίων 

αναφορικά με την εκδίκαση ναυτικών υποθέσεων και η 
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εκδίκαση αυτών να υπαχθεί στη δικαιοδοσία του υπό 

ίδρυση Ναυτοδικείου.) 

Απόσυρση 

Επανακατάθεση 

5.  Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας 

(Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων 

στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους 

Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.026-2022). 

 6.  Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.027-2022). 

 7.  Οι περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας 

(Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.028-2022). 

 8.  Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.007-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι 

επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, 

προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 
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(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία 

αποσκοπεί στην αλλαγή των ισορροπιών στην 

ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική 

δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή 

Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(20.1.2022). 

(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

 

 

 

 

 

 

Λευκωσία, 10 Μαΐου 2022 

ΛΣΜ/ΓΧ 

 

 

 

 

 

 


