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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023, στις 9.00 π.μ., έχει ως 

ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 
 

 9.00 π.μ. 1.  Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.  Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Νομοθετική Εργασία: 

 9.15 π.μ. 1.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.286-2022)  

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

[Παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου που 

διορίστηκαν ως Ειδικοί Αστυνομικοί (Κλίμακα Α1-Α2-Α5) ή ως 

Αστυφύλακες (Κλίμακα Α3-Α5-Α7) και τα οποία κατέχουν τα απαραίτητα 

προσόντα να διεκδικούν διορισμό σε εξειδικευμένη θέση της ειδικότητας 

που αυτοί κατέχουν και τα καθήκοντα της οποίας εκτελούν, ανεξαρτήτως 

ορίου ηλικίας.] 

 

 9.45 π.μ. 2. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.227-2022)  

Συζήτηση επί της αρχής.  

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

(Παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν 

φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς 

και στα οχήματα της Αστυνομίας Κύπρου.) 

 

 10.15 π.μ. 3. Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.163-2022) 

Συζήτηση επί της αρχής. 

(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.) 

(Τροποποίηση της διαδικασίας παραχώρησης νομικής αρωγής.) 
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10.50 π.μ.  4.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κουκουμά, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022) 

Συνέχιση της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

(Θέσπιση στον Ποινικό Κώδικα του αδικήματος της εφαρμογής 

πρακτικής και/ή τεχνικής ή της παροχής υπηρεσίας με σκοπό τη 

μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου, του αδικήματος της 

παραπομπής προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κηδεμονία  στα πιο 

πάνω, καθώς και του αδικήματος της δημόσιας αναγγελίας ή διαφήμισης 

αυτών.) 

 

Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης: 

  - Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.024-2020) 

Καθορισμός ημερομηνίας υποβολής του νομοσχεδίου στην 

Ολομέλεια του Σώματος. 

(Εναρμόνιση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας με το νέο νομικό 

πλαίσιο που θεσπίστηκε σχετικά με τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη 

βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης.) 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

 

 

Σημειώσεις: 

 

 

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

 - Για το Β1 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της 

Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου 

Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας 

Κύπρου, του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος – ΙΣΟΤΗΤΑ.  

 

[Σύνολο ατόμων: 28.  7 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας 

Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου 

(ΣΑΚ), του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου, του Κλάδου 
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Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΚΑΣ-

ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος – ΙΣΟΤΗΤΑ.  

 

[Σύνολο ατόμων: 29.  8 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β3 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η 

Αρχιπρωτοκολλητής, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β4 θέμα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του 

Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου 

Δικηγορικού Συλλόγου.  

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  4 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 3 γραμματείς, 7 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως προσκομίζετε βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε καθορισμένη 

συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο υπουργείο, 

ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο οργανωμένο σύνολο, μαζί 

με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης. Τα δύο 

έγγραφα θα επιδεικνύονται κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

 

10 Μαρτίου 2023 

 

 

 

ΑΦ/ΠΙ 
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