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Η ημερήσια διάταξη της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022, στις 8.30 π.μ., έχει 

ως ακολούθως: 

 

 

8.30 π.μ. - Ενημέρωση από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τον κατάλογο 

υποψηφίων προς διορισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς  

δυνάμει του άρθρου 3(3)(γ) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της 

Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022 [Ν.19(I) του 

2022]. 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν ο Πρόεδρος και τα μέλη του 

Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων προς διορισμό στην 

Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.   

 

[Σύνολο ατόμων: 28.  5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που θα 

σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/οργανισμός/ 

σύνδεσμος θα εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση  
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διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου 

FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 

 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για 

την ασθένεια COVID-19 να κατέχουν, τα ακόλουθα: 

 

 - εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (τις δύο δόσεις εμβολίου ή 

τη μία δόση σε σχέση με μονοδοσικό εμβόλιο καθώς και της σχετικής ενισχυτικής 

δόσης εμβολίου εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα) για την 

εν λόγω ασθένεια είτε εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από αυτήν, ή 

 

 - σε περίπτωση που δεν κατέχουν το πιο πάνω πιστοποιητικό ολοκληρωμένου 

εμβολιαστικού σχήματος ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την εν λόγω 

ασθένεια, πρέπει να κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ωρών ή 

εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών. 

 

 *Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του κωδικού 

QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα διενεργείται 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScanCyprus”. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και 

πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα εν 

λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του 

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID. 

 

 

 

18 Απριλίου 2022 

 

ΝΚ/ΠΙ 
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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, στις 8.30 π.μ., έχει ως 

ακολούθως: 

 

Α. Νομοθετική Εργασία: 

 8.30 π.μ. 1.  Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Επισυνάπτεται κείμενο του νομοσχεδίου.) 

 

 9.30 π.μ. 2.  Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020) 

Κατ’ άρθρον συζήτηση. 

 

 10.00 π.μ. 3.  Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)  

Κανονισμοί του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

  1.  (α) Ο περί της Εικοστής Δεύτερης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019) 

 

   (β) Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019) 

 

   (γ) Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  

(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019) 

 

  2.  Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021.  

(Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021) 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 

 - Για το Α1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 

Οικονομικών, του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου (ΣΥ.ΠΥ.Κ), του Συνδέσμου 

Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης 

Συνετχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), του Κλάδου Αστυνομικού 

Σώματος ΙΣΟΤΗΤΑ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων – 

Εθελοντικό Τμήμα Έκτακτων Αναγκών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 39.  11 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Α2 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του 

Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Σύνδεσμου Καταναλωτών, της 

Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Προστασίας 

Διανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης 

Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) και του Κινήματος Προστασίας Δικαιωμάτων 

Δανειοληπτών. 

 

[Σύνολο ατόμων: 33.  10 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 4 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Α3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του 

Κρατικού Αρχείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 28.  5 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 5 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (1 από κάθε πλευρά)] 

 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 

 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται μόνο από ένα άτομο. 

 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών, 

όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του Συνεδριακού Κέντρου 

φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική μάσκα (συστήνεται η χρήση 

διπλής χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας π.χ. τύπου KN95 ή τύπου 

FFP2 και να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας). 
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5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 

διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για 

την ασθένεια COVID-19 να κατέχουν, τα ακόλουθα: 

 

 - εν ισχύι πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού (τις δύο δόσεις εμβολίου ή 

τη μία δόση σε σχέση με μονοδοσικό εμβόλιο καθώς και της σχετικής ενισχυτικής 

δόσης εμβολίου εφόσον έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα) για την 

εν λόγω ασθένεια είτε εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από αυτήν, ή 

 

 - σε περίπτωση που δεν κατέχουν το πιο πάνω πιστοποιητικό ολοκληρωμένου 

εμβολιαστικού σχήματος ή εν ισχύι πιστοποιητικό ανάρρωσης από την εν λόγω 

ασθένεια, πρέπει να κατέχουν αρνητική εργαστηριακή εξέταση (PCR) 72 ωρών ή 

εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 48 ωρών. 

 

 *Τα πιο πάνω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά θα ελέγχονται με τη σάρωση του κωδικού 

QR του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID και ο έλεγχος θα διενεργείται 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ‟CovScanCyprus”. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσωπα 65 ετών και άνω, ανήλικα πρόσωπα, καθώς και 

πρόσωπα τα οποία έχουν εμβολιαστεί σε Κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας, δύναται να επιδεικνύουν τα εν 

λόγω έγγραφα ή/και πιστοποιητικά στην έντυπη μορφή τους αντί στη μορφή του 

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID. 

 

 

21 Απριλίου 2022 

 

ΝΚ/ΠΙ 
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