
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
 

1.  Ο περί Μητρώου Πεσόντων κατά την Τουρκική 
Εισβολή Νόμος του 2000. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.068.2000)   

 

Κατάθεση: 7.12.2000. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για την κατάρτιση 

μητρώου πεσόντων κατά την τουρκική 

εισβολή. 

 

 

2.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ).  

(Αρ. Φακ. 23.02.002.2002). 

 

Κατάθεση: 10.1.2002. 
Σκοπός της πρότασης νόμου η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να καταργηθούν 

διατάξεις με βάση τις οποίες παρέχεται 

στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας το 

δικαίωμα να αποφασίζει για την 

αναγκαστική αφυπηρέτηση δημόσιων 

υπαλλήλων που συμπλήρωσαν την ηλικία 

των πενήντα πέντε (55) ετών. 

 

3.  Ο περί Επιβολής Ποινών για Περιφρόνηση 
Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που 
εκδόθηκαν με βάση το Άρθρο 146 του 
Συντάγματος Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.016.2003). 

 

Κατάθεση: 3.4.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας που να προβλέπει για 

διαδικασία και ποινές εναντίον οργάνων, 

αρχών ή προσώπων που ασκούν διοίκηση 

και δε συμμορφώνονται με τις αποφάσεις 

του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι οποίες 

εκδίδονται με βάση το άρθρο 146 του 

Συντάγματος. 

4.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 
7) Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Κατάθεση: 19.9.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για την 
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Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.2003). 

 

αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των 

ποινικών αδικημάτων εναντίον των ηθών. 

 

5.  Ο περί κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής 
Φυλάκισης (Αποζημίωση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.003.2004) 

 

Κατάθεση: 22.1.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί κατ’ Έφεση 

Ανατροπής Ποινής Φυλάκισης 

(Αποζημίωση) Νόμου, ώστε για τον 

καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης 

να λαμβάνεται υπόψη και η περίοδος κατά 

την οποία ο δικαιούχος παρέμεινε σε 

κράτηση ως υπόδικος. 

6.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.074.2004) 

 

Κατάθεση: 11.11.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να 

αυξηθούν οι προθεσμίες εντός των οποίων 

θα καταβάλλονται τα εξώδικα πρόστιμα. 

 

 

7.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες 
Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.084.2004). 

 

 

Κατάθεση: 21.12.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Απονομής της 

Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου, 

ώστε- 

(α) η διαδικασία έφεσης κατά πρωτόδικης 

απόφασης με βάση το Άρθρο 146 του 

Συντάγματος να γίνεται με απλή 

καταχώριση ειδοποίησης· 

(β) δικαστής ο οποίος αποφάσισε 

πρωτόδικα επί συγκεκριμένου ζητήματος, 

να εξαιρείται της σε δεύτερο βαθμό 

διαδικασίας αναθεώρησης επί του ίδιου 

ζητήματος· 

(γ) δικαστής ο οποίος συμμετέχει στη 

δευτεροβάθμια ή κατ’ έφεση διαδικασία να 
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μην επιλαμβάνονται προσφυγών 

πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας για χρονικό 

διάστημα τριών ετών. 

 

8.  Ο περί Κατάργησης της Χρήσης Τηβέννου στα 
Κυπριακά Δικαστήρια Νόμος του 2005.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Aρ. Φακ. 23.02.006.2005). 

 

Κατάθεση: 10.2.2005. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας με την οποία 

καταργείται η χρήση τηβέννου στα 

κυπριακά δικαστήρια.  

 

 

9.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2006. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.2006). 

 

 
 

Κατάθεση: 12.10.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα στην Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας, όπως κατά τη διαδικασία 

πλήρωσης μόνιμων θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία, λαμβάνει υπόψη και τα 

πρόσωπα που υπηρετούν ήδη με 

σύμβαση αορίστου χρόνου, έτσι που η 

μακρόχρονη πείρα και οι γνώσεις που τα 

πρόσωπα αυτά απέκτησαν στη δημόσια 

υπηρεσία να αξιοποιούνται για σκοπούς 

κάλυψης αναγκών σε μόνιμες θέσεις. 

 
10.  O περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και 

Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.013-2007). 

 

 

Κατάθεση: 15.3.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα για τη 

θέσπιση του νέου αδικήματος της 

πρόκλησης θανάτου λόγω υπαίτιας 

αμέλειας, το οποίο θα επισύρει ποινή 

φυλάκισης μέχρι δέκα (10) χρόνια. Υπαίτια 

αμέλεια θα καταλογίζεται σε πρόσωπο το 

οποίο οδηγεί υπό την επήρεια 

οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή 
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φαρμάκων ή καθ’ υπέρβαση του 

καθορισμένου ορίου ταχύτητας. 

 

 
 

11.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική 
Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά – Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.019-2007). 

 
 

Κατάθεση: 17.5.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τέκνων (Συγγένεια 

και Νομική Υπόσταση) Νόμου, ώστε- 

(α) η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

χρόνου παραγραφής του δικαιώματος 

του συζύγου της μητέρας του τέκνου 

για προσβολή της πατρότητας να 

ορισθεί ότι είναι το χρονικό σημείο κατά 

το οποίο πληροφορήθηκε για τα 

περιστατικά από τα οποία προκύπτει 

ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από 

αυτόν, 

(β) ο χρόνος παραγραφής του ως άνω 

δικαιώματος να επεκταθεί από ένα 

χρόνο σε τρία χρόνια, έτσι που να 

συνάδει με το χρόνο παραγραφής 

δικαιωμάτων ή αξιώσεων παρόμοιας 

φύσης, και 

(γ) να καταργηθεί η παραγραφή του εν 

λόγω δικαιώματος με την πάροδο 

πέντε (5) ετών από τον τοκετό. 

 

12.  Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.020-2007). 

 

Κατάθεση: 17.5.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Υιοθεσίας Νόμου, 

ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθεσία τέκνου 

από τον τέως σύζυγο του φυσικού του 

γονέα. 
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13.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2007. 
(Αρ. Φακ. 23.01.048.285-2007). 

 
 

Κατάθεση: 6.12.2007. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε- 

(α) να ρυθμισθεί ο τρόπος διερεύνησης της 

εξακρίβωσης της προέλευσης των 

οικονομικών πόρων δημοσίου υπαλλήλου 

σε περίπτωση που εγερθεί εύλογη υποψία 

ως προς την πηγή των οικονομικών του 

πόρων·  

(β) σε περίπτωση που το Υπουργικό 

Συμβούλιο ορίσει ερευνώντα λειτουργό 

Νομικό Λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας, αυτός να δύναται να 

κατέχει θέση κατώτερη της θέσης την 

οποία κατέχει ο υπάλληλος που έχει 

καταγγελθεί· και 

(γ) να παρέχεται η δυνατότητα στον 

ερευνώντα λειτουργό να καλεί, κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας, οποιονδήποτε 

εμπειρογνώμονα για να τον συμβουλεύει 

σε οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητάς του. 

 

14.  Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2009.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και κ. Γιώργου Λουκαΐδη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.040-2009). 

 

Κατάθεση: 12.11.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστικών 

Αδικημάτων Νόμου, ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα έγερσης περισσοτέρων της 

μίας αγωγών για τον θάνατο προσώπου 

συνεπεία αστικού αδικήματος, οι οποίες θα 

συνενώνονται και θα συνεκδικάζονται. 

 

15.  Ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών εξ 
Επενδυτικών Δανείων (Ειδικές Διατάξεις) 
Νόμος του 2010. 

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Κυριάκου 

Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

Κατάθεση: 20.5.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για την ανακούφιση 

οφειλετών επενδυτικών δανείων με την διά 

νόμου αναστολή κάθε δικαιώματος 
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ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κ. 

Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.031-2010). 

 

 

είσπραξης οφειλής που προέρχεται από 

επενδυτικό δάνειο και κάθε διαδικασίας 

εκτέλεσης με αναγκαστική πώληση ή με 

άλλη μέθοδο εκτέλεσης, όπως και την 

αναστολή κάθε εν εξελίξει διαδικασίας 

πτώχευσης είτε εκ μέρους πιστωτή είτε εκ 

μέρους οφειλέτη. 

 

 
16.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.035-2011). 

 

 

 

Παραπέμφθηκε και στην Κ.Ε. Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 
 
 

Κατάθεση: 20.1.2011. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, 

ώστε να δοθεί εξουσία στο δικαστήριο 

προς επιβολή βαθμών ποινής σε 

πρόσωπα, τα οποία- 

(α) υποβάλλονται σε προκαταρκτική 

εξέταση εκπνοής για ανίχνευση ποσότητας 

αλκοόλης και αρνούνται να παράσχουν 

ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής σε τελική 

εξέταση που τους ζητείται βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 7 του περί Οδικής 

Ασφάλειας Νόμου· ή  

(β) σταθμεύουν ή εγκαταλείπουν το όχημά 

τους σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για 

άτομα με αναπηρία.  

 

17.  O περί της Ρύθμισης των Οφειλών 
Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και 
Άλλων Διατάξεων Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού και Νίκου Κέττηρου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά -Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.119-2012). 

 

Κατάθεση: 13.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία 

φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων 

που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα αλλά 

έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη 

αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων 

χρηματικών οφειλών, ώστε να τους δίδεται 

η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στο 

αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση 
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διατάγματος αναστολής της διαδικασίας  

εκποίησης ή/και αναστολής της είσπραξης 

της οφειλής ή ρύθμισης των οφειλών και 

απαλλαγή το οφειλέτη είτε εξ’ ολοκλήρου 

είτε μερικώς. 

 

18.  Ο περί Υφυπουργών της Δημοκρατίας Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.037-2013). 

 

 

 

Κατάθεση: 7.3.2013. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για- 

(α) την παροχή εξουσίας στο Υπουργικό 

Συμβούλιο να διορίζει σε 

οποιοδήποτε Υπουργείο ένα ή 

περισσότερους υφυπουργούς, στους 

οποίους ο υπουργός ο οποίος 

προΐσταται του συγκεκριμένου 

υπουργείου θα δύναται να εκχωρήσει 

οποιεσδήποτε από τις εκτελεστικής ή 

διοικητικής φύσεως εξουσίες ή 

καθήκοντά του που απορρέουν από 

νόμο ή διοικητική πράξη ή την 

πολιτική εκπροσώπησή του σε 

όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή οποιουδήποτε διεθνούς 

οργανισμού·  

(β) τη ρύθμιση των όρων υπηρεσίας, των 

ωφελημάτων, της αντιμισθίας, των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των 

υφυπουργών.  

19.  Ο περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των 
Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.038-2013). 

 

 

Κατάθεση: 7.3.2013. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Εκχωρήσεως της 

Ενασκήσεως των Εξουσιών των 

Απορρεουσών εκ τινός Νόμου, ώστε να 

δοθεί η δυνατότητα σε υπουργό ή 

ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας 

ή άλλη αρχή της Δημοκρατίας να εκχωρεί 
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εξουσίες, όχι μόνο σε πρόσωπα που 

κατέχουν θέση στην αρμόδια υπηρεσία του 

υπουργού, αξιωματούχου ή αρχής, αλλά 

και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

20.  Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους 

του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.011-2013). 

 

 

 

 

Κατάθεση: 14.3.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, 

ώστε σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από 

τον πρωτοφειλέτη των υποχρεώσεών του 

προς οποιοδήποτε πιστωτή, ο εν λόγω 

πιστωτής να προβαίνει πρώτα στη λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον του 

πρωτοφειλέτη και μόνο σε περίπτωση 

κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η 

είσπραξη των οφειλομένων από τον 

πρωτοφειλέτη να προβαίνει στη λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον του εγγυητή. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία, 

λόγω μη εξόφλησης του χρέους από τον 

πρωτοφειλέτη, εγγράφεται σημείωση 

(memo) επί ακίνητης ιδιοκτησίας του 

εγγυητή, η ακίνητη ιδιοκτησία του εγγυητή 

που επιβαρύνεται για τους σκοπούς της 

εγγύησης να είναι τόσης αξίας όση η αξία 

του οφειλόμενου χρέους. 

 
21.  Ο περί της Διαδικασίας Διορισμού, Προαγωγής 

και περί Άλλων Συναφών Θεμάτων εν σχέσει 
προς Υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Ζαχαρία Κουλία, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

Κατάθεση: 26.9.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταφορά της 

εξουσίας διορισμού, προαγωγής και κάθε 

άλλης αρμοδιότητας αφορώσης στην 

υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, η οποία σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία ασκείται από τα 
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(Αρ. Φακ. 23.02.054.091-2013). 

 
συμβούλια των οργανισμών αυτών, στην 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως 

ακριβώς προβλέπει το Άρθρο 122 του 

Συντάγματος και το άρθρο 4 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. 

 

 
22.  Ο περί της Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Ζαχαρία Κουλία, εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.054.092-2013). 

 

 

 

Κατάθεση: 26.9.2013. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να αυξηθούν τα 

μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας 

από πέντε σε επτά, ενόψει της 

προτεινόμενης ανάθεσης σε αυτή των 

διορισμών και προαγωγών του μόνιμου 

προσωπικού όλων των οργανισμών 

δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται 

στην πρόταση νόμου «Ο περί της 

Διαδικασίας Διορισμού, Προαγωγής και 

περί Άλλων Συναφών Θεμάτων εν σχέσει 

προς Υπαλλήλους των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 

2013.» [Αρ. Φακ. 23.02.054.091-2013]. 

 

23.  Ο περί της Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.091-2015). 

 

 

Κατάθεση: 30.4.2015. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής 

Νόμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

δωρεάν νομικής αρωγής σε κατόχους 

αξιογράφων πιστωτικών ιδρυμάτων τα 

οποία αποκτήθηκαν κατά τη χρονική 

περίοδο μεταξύ του έτους 2008 και του 

Μαρτίου 2013, και ο καθορισμός του 

ανώτατου ορίου αμοιβής των δικηγόρων 

που θα παρέχουν νομική αρωγή στις εν 

λόγω υποθέσεις, για σκοπούς 
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περιορισμού του ύψους των δαπανών με 

τις οποίες θα επιβαρυνθεί το δημόσιο. 

 
24.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2015. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου 

Δαμιανού, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.099-2015). 

 

 

Κατάθεση: 2.7.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε 

να διαγραφεί το άρθρο 16 αυτού, το οποίο 

προβλέπει για την άρση της ακυρότητας 

γάμου ο οποίος τελέστηκε χωρίς την 

ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που 

συνήψαν αυτό. Με τη διαγραφή του εν 

λόγω άρθρου δεν θα παρέχεται πλέον η 

δυνατότητα επικύρωσης τέτοιου γάμου με 

την μετέπειτα παροχή συναίνεσης.    

 

25.  Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015). 

 

 

Κατάθεση: 9.7.2015. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Άρθρου 111 του 

Συντάγματος, ώστε η τριμελής σύνθεση 

των οικογενειακών δικαστηρίων τα οποία 

εκδικάζουν υποθέσεις διαζυγίου, να 

αντικατασταθεί από μονομελή σύνθεση.  

 

26.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016. 

(Αρ. Φακ. 23.01.057.104-2016). 

 

Παραπέμφθηκε και στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 

Κατάθεση: 14.7.2016. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξωδίκου 

Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να 

θεσμοθετηθεί η διαβάθμιση της εξώδικης 

ρύθμισης του αδικήματος της οδήγησης 

υπό την επήρεια αλκοόλης όταν αυτό 

διαπράττεται από συγκεκριμένες 

κατηγορίες οδηγών μηχανοκινήτων 

οχημάτων που καθορίζονται στον περί 

Οδικής Ασφάλειας Νόμο. 
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27.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 

Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) 
Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.105-2016). 

 

Παραπέμφθηκε και στην Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 
 
 

Κατάθεση: 14.7.2016. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, 

ώστε να οριστούν βαθμοί ποινής για τα νέα 

αδικήματα που προβλέπονται στον περί 

Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικό) (Αρ. 

2) Νόμο του 2015, τα οποία αφορούν σε 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης από 

οδηγούς που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες οδηγών που καθορίζονται στον 

εν λόγω νόμο. 

 
28.  Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και 
Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος).   

(Αρ. Φακ. 23.02.057.079-2016). 

Κατάθεση: 7.10.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να 

εισαχθεί ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής 

πρωτοβουλίας η οποία υποστηρίζεται από 

τις υπογραφές πέντε χιλιάδων (5 000) 

πολιτών. Ειδικότερα, προτείνεται η 

παροχή δικαιώματος στους πολίτες, όπως 

μέσω του θεσμού της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας υποβάλλουν στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, υπό όρους και 

προϋποθέσεις, προτάσεις πολιτικής, 

καλώντας τη νομοθετική εξουσία να 

προβεί σε θέσπιση ή τροποποίηση ή 

κατάργηση νομοθεσίας επί θεμάτων 

κοινού ενδιαφέροντος και/ή κοινής 

ωφελείας στους τομείς του περιβάλλοντος, 

γεωργίας, ενέργειας, υγείας, κοινωνικής 

πρόνοιας κ.ά., χωρίς η Βουλή των 

Αντιπροσώπων να δεσμεύεται με 

οποιοδήποτε τρόπο για τον τρόπο 

συζήτησής της και/ή για την ψήφιση σε 

νόμο της υποβαλλόμενης πρότασης. 
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29.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 

Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου της κας Αννίτας Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.082-2016). 

 

Κατάθεση: 14.10.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπάλληλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου 

Τομέα Περιλαμβανόμενων και των Αρχών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμου, ώστε να μην 

επιτρέπεται σε υπάλληλο κρατικής 

υπηρεσίας εναντίον του οποίου εκκρεμεί 

πειθαρχική διαδικασία, να υποβάλει 

αίτηση για οικειοθελή πρόωρη 

αφυπηρέτηση. 

 
30.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.084-2016). 

Κατάθεση: 14.10.2016. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, 

ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του 

Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου για υποχρεωτική συμμετοχή 

των μελών του σε δραστηριότητες 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, 

όπως θα καθορίζεται με κανονισμό που θα 

εκδίδεται από το Συμβούλιο του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

 
 

31.  Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 
2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.055-2017). 

Κατάθεση: 24.3.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας 

του θεσμού της πρωτοβουλίας των 

πολιτών, με βάση τον οποίο θα παρέχεται 

η δυνατότητα στους πολίτες να 

υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση 

για να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους 

τομείς αρμοδιότητάς της, 

περιλαμβανομένης της υποβολής 



13 
 

νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για 

νομοθετική ρύθμιση. Παράλληλα 

ρυθμίζεται η υποχρέωση της Κυβέρνησης 

να εξετάζει τέτοιο αίτημα στην περίπτωση 

που αυτό υποστηρίζεται από ικανό αριθμό 

πολιτών. 

 
32.  Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.056-2017). 

Κατάθεση: 24.3.2017. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διεθνούς 

Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, ώστε να 

καθοριστεί η διαδικασία και οι κανόνες 

έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και 

προσωρινών διαταγών. 

 

33.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.062-2017). 

 
 

Κατάθεση: 16.6.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου 

Πληθυσμού Νόμου, ώστε να καθορισθούν 

ρητά οι προϋποθέσεις για χορήγηση 

δελτίου ταυτότητας σε ανήλικα πρόσωπα. 

34.  Ο περί της Δέκατης Όγδοης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και 

Παύλου Μυλωνά βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.088-2017). 

 
 
 
 

Κατάθεση: 22.9.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να 

διασφαλιστεί συνταγματικά η οικονομική 

αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  

35.  Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις 
Δικαστικές Αποφάσεις που Εκδίδονται Δυνάμει 

Κατάθεση: 3.1.2018. 
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του Άρθρου 146 του Συντάγματος Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.006-2018). 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία αφενός να 

καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της 

μη συμμόρφωσης της διοίκησης με 

αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 

και αφετέρου καθορίζεται η διαδικασία 

παροχής καθοδηγητικών οδηγιών 

συμμόρφωσης προς τη διοίκηση. 

Περαιτέρω, θεσπίζεται ποινικό αδίκημα για 

την περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο 

εν γνώσει του και δόλια αρνείται να 

συμμορφωθεί ή προτρέπει άλλα πρόσωπα 

που καθηκόντως υποχρεούνται σε 

συμμόρφωση με ακυρωτική απόφαση, να 

μην συμμορφωθούν με οδηγίες, απόφαση 

ή διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται 

δυνάμει των διατάξεων του υπό ψήφιση 

Νόμου.    

 

36.  Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.036-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Σχέσεων Γονέων 

και Τέκνων Νόμου, ώστε να 

διασφαλίζονται πρωτίστως τα συμφέροντα 

του παιδιού και να αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει 

ελεύθερα τη γνώμη του σχετικά με 

οποιοδήποτε θέμα σε οποιαδήποτε 

δικαστική ή άλλη διοικητική διαδικασία που 

προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο. 

 
37.  Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και 

Πνευματικής Λύσης του Γάμου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Απόπειρας 

Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του 

Γάμου Νόμου, για σκοπούς 

εκσυγχρονισμού του οικείου νομοθετικού 
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πλαισίου.  Ειδικότερα προτείνεται η 

αντικατάσταση του όρου «φρενοβλάβεια» 

με τον όρο «ψυχική νόσος» η οποία να 

πιστοποιείται από αρμόδιο κυβερνητικό 

γιατρό, η θέσπιση νέου λόγου της 

ενδοοικογενειακής βίας κατόπιν 

καταδικαστικής απόφασης ως λόγου 

λύσης του γάμου και η τροποποίηση της 

διαδικασίας γνωστοποίησης πρόθεσης 

καταχώρισης αγωγής διαζυγίου στον 

Επίσκοπο και της κοινοποίησης του 

αποτελέσματος της συνδιαλλαγής. 

  

38.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, ώστε 

να εισαχθεί ο θεσμός του συναινετικού 

διαζυγίου, το οποίο θα εκδίδεται κατόπιν 

συμφωνίας των συζύγων, και να 

ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τον 

χώρο τέλεσης πολιτικών γάμων, τον 

περιορισμό του δικαιώματος έφεσης σε 

περίπτωση τέλεσης άλλου γάμου κατά την 

περίοδο που υφίσταται δικαίωμα έφεσης 

και τον περιορισμό της παραγραφής 

ακύρωσης γάμου στους ακυρώσιμους 

γάμους. 

 
39.  Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.039-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διαθηκών και 

Διαδοχής Νόμου, ώστε το τέκνο 

αποβιώσαντος το οποίο γεννήθηκε με τη 

μέθοδο της μεταθανάτιας γονιμοποίησης, 

να λογίζεται ως τέκνο ή γνήσιο τέκνο 

αποβιώσαντος, νοουμένου ότι υπάρχει 

γραπτή συγκατάθεση του αποθανόντος 
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προσώπου η οποία είχε δοθεί πριν από 

τον θάνατό του, καθώς και έγκριση από το 

Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. 

 

40.  Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018). 

 

 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να 

αναθεωρηθούν οι δικαστικές διαδικασίες, η 

σύνθεση των δικαστηρίων και η 

δικαιοδοσία των Οικογενειακών 

Δικαστηρίων.  

 
41.  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων 

των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.041-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων 

Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η 

ακριβής δήλωση της περιουσίας και των 

εισοδημάτων των εν διαστάσει συζύγων 

για σκοπούς καθορισμού του ύψους της 

διατροφής και προστασία της 

οικογενειακής στέγης. 

 

42.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική 
Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.042-2018). 

Κατάθεση: 16.2.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Τέκνων (Συγγένεια 

και Νομική Υπόσταση) Νόμου, ώστε να 

ρυθμιστούν ζητήματα αναφορικά με τα 

μαχητά τεκμήρια μητρότητας και 

πατρότητας. Περαιτέρω ρυθμίζονται 

ζητήματα αναφορικά με τέκνο το οποίο έχει 

αποκτηθεί με μεταθανάτια γονιμοποίηση.  

 

 



17 
 
43.  Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων 

Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.117-2018). 

 

 

Κατάθεση: 1.6.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διαχείρισης 

Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου, 

ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι που 

χειρίζονται θέματα προβλεπόμενα στον εν 

λόγω Νόμο, να απαλλαγούν από την 

υποχρέωση καταβολής προσωπικής 

εγγύησης.  Περαιτέρω, παρέχεται το 

δικαίωμα σε διορισμένο διαχειριστή να 

εκχωρεί σε ή και να εξουσιοδοτεί τρίτο 

πρόσωπο, ώστε να λειτουργεί για 

λογαριασμό του. 

 
44.  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.156-2018). 

Κατάθεση: 28.9.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Παραγραφής 

Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε στην 

περίπτωση που η αγωγή αφορά σε 

παράνομη επέμβαση σε ακίνητη 

ιδιοκτησία, ο χρόνος παραγραφής του 

αγώγιμου δικαιώματος να επεκταθεί από 

έξι (6) σε δέκα (10) έτη από την ημέρα 

συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής. 

 

45.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.171-2018). 

 

Κατάθεση: 28.9.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου και ειδικότερα του 

άρθρου 62 αυτού, το οποίο αφορά στο 

δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 

των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε- 

(α)  να διευκρινιστεί ότι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι δεν παρεμποδίζονται από του 

να εκφράζονται ελεύθερα για θέματα 

γενικού ενδιαφέροντος ακόμα και για 

θέματα που αφορούν την δημόσια 
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υπηρεσία∙ και 

(β) ο περιορισμός της ελευθερίας της 

έκφρασης με την εξασφάλιση 

προηγούμενης άδειας της αρμόδιας 

αρχής, να αφορά μόνο στην κοινοποίηση ή 

στη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε 

γραπτής ή προφορικής πληροφορίας που 

σχετίζεται με την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. 

 

46.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου Νόμος του 
2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.188-2018). 

Κατάθεση: 19.10.2018. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας για ίδρυση πενταμελούς 

Εμπορικού Δικαστηρίου, στο οποίο να 

απονεμηθεί η συντρέχουσα με τα 

Επαρχιακά Δικαστήρια δικαιοδοσία να 

αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί 

εμπορικών διαφορών, όπως αυτές 

ορίζονται στο νομοσχέδιο, με απώτερο 

σκοπό την γρήγορη εκδίκαση των 

διαφορών αυτών, προς ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της Κύπρου ως 

κέντρου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

και κέντρου προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων. 

 
47.  Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 
Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.032-2019). 

Κατάθεση: 1.2.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πρόληψης και 

Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμου, ώστε να 

διευρυνθούν οι αρμοδιότητες και οι 

εξουσίες της Αρχής Εποπτείας 

Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά 

Αδικήματα κατά Ανηλίκων, ώστε να θέσει 



19 
 

υπό την εποπτεία της πρόσωπα τα οποία 

καταδικάσθηκαν για σεξουαλικά αδικήματα 

κατά ανηλίκων και αποφυλακίσθηκαν και 

τα οποία θα παραπέμπονται ενώπιόν της 

με δικαστικό διάταγμα. Περαιτέρω, 

διευρύνονται οι εξουσίες του Δικαστηρίου 

για επιβολή περιοριστικών μέτρων, ενώ 

παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης μέσω 

αγοράς υπηρεσιών, της εποπτείας των 

εποπτευομένων προσώπων σε 

επιτηρητές. 

 
48.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της 

Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου 

Παπαγιάννη, βουλευτές του Εθνικού Λαϊκού 

Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.060-2019). 

 

Κατάθεση: 12.4.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόμου, ώστε να 

καταργηθεί η κάρτα φιλάθλου. 

 

49.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.111-2019). 

 

Κατάθεση: 10.5.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, για 

εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/93/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 

σχετικά με την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

 

50.  Ο περί της Εικοστής Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2019. 

Κατάθεση: 10.5.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος και 
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(Πρόταση νόμου του κ. Άντρου Κυπριανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.066-2019). 

ειδικότερα του Άρθρου 112 αυτού, ώστε 

αφενός ο Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να 

διορίζονται για χρονική περίοδο έξι ετών με 

δυνατότητα επαναδιορισμού τους για 

ακόμη έξι έτη και αφετέρου να θεσπισθούν 

περιορισμοί όσον αφορά τα πρόσωπα που 

δύναται να αναλάβουν τα αξιώματα αυτά.   

 
51.  Ο περί της Εικοστής Πρώτης Τροποποίησης 

του Συντάγματος Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άντρου Κυπριανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.067-2019). 

Κατάθεση: 10.5.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος και 

ειδικότερα του Άρθρου 115 αυτού, ώστε 

αφενός ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός 

Γενικού Ελεγκτή να διορίζονται για χρονική 

περίοδο έξι ετών με δυνατότητα 

επαναδιορισμού τους για ακόμη έξι έτη και 

αφετέρου να θεσπισθούν περιορισμοί 

όσον αφορά τα πρόσωπα που δύναται να 

αναλάβουν τα αξιώματα αυτά. 

 
52.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών 

ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.120-2019). 

Κατάθεση: 31.5.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε να 

καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή 

των άρθρων 5 και 7 αυτού όσον αφορά τις 

αρμοδιότητες της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και τη διαδικασία μέχρι την 

έκδοση διατάγματος θεραπείας. 

 
53.  Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019). 
Κατάθεση 14.6.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συνολική 

αντικατάσταση της υφιστάμενης περί 

Φυλακών νομοθεσίας, η οποία θα 
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συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις 

περί έκτισης των ποινών και τις διεθνείς 

αρχές περί μεταχείρισης των 

κρατουμένων. 

 
54.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της 

Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.087-2019). 

Κατάθεση: 5.7.2019. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόμου, ώστε αφενός 

να διαφοροποιηθεί η διαδικασία έκδοσης 

κάρτας φιλάθλου με την απάλειψη της 

δυνατότητας έκδοσής της από την 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 

(ΚΟΠ) προκειμένου η αρμοδιότητα αυτή 

να παραμείνει αποκλειστικά στον 

Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) 

και αφετέρου να παραχωρηθεί δυνατότητα 

σε σωματεία και αθλητικές εταιρείες να 

εκδίδουν κάρτα μέλους.  

 

55.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης 
της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.164-2019). 

Κατάθεση: 13.9.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμου, για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

προσδιορίζονται στις παρατηρήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της 

διαδικασίας EU PILOT με αριθμό 

αναφοράς EU (2018)9344 και την 

ορθότερη μεταφορά των άρθρων 

8,17,20,22,24 και 25 της Οδηγίας 

2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 

της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών 

και της παιδικής πορνογραφίας. 

 

56.  Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.175-2019). 

Κατάθεση: 27.9.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου ως προς την εκτέλεση 

της δικαστικής απόφασης με πώληση 

κινητών και την εξέταση του εξ αποφάσεως 

οφειλέτη, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα 

έρευνας σε σχέση με την περιουσία του εξ’ 

αποφάσεως οφειλέτη και η εκτέλεση των 

δικαστικών αποφάσεων επί της κινητής 

περιουσίας του. 

 
57.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.184-2019). 

 

Κατάθεση: 11.10.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε να αυξηθούν οι κλίμακες 

πολιτικής δικαιοδοσίας του Ανώτερου 

Επαρχιακού Δικαστή και του Επαρχιακού 

Δικαστή με στόχο τη μείωση του 

απαιτούμενου αριθμού των Ανώτερων 

Επαρχιακών Δικαστών και των Προέδρων 

επαρχιακών δικαστηρίων για τη 

διεκπεραίωση του έργου της εκκαθάρισης 

των καθυστερημένων υποθέσεων στα 

Δικαστήρια και ταυτόχρονα την πρόσδοση 

μεγαλύτερης ευελιξίας στο σύστημα. 

 
58.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 

4) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.198-2019). 

Κατάθεση: 11.10.2019. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και 

ειδικότερα αδικήματα επιθέσεων (άρθρα 

243 και 244), ώστε να αυξηθούν οι 

προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν 

στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες 
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οι επιθέσεις εναντίον δημόσιων 

λειτουργών που ενεργούν κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος.  

 
59.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.005-2020). 

 

Κατάθεση: 24.1.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, ώστε να καταστεί 

υποχρεωτική η οπτικογράφηση και 

μαγνητοσκόπηση από ανακριτή 

διενεργούμενης ανάκρισης, συνέντευξης 

και εξέτασης προσώπου και/ή η λήψη 

κατάθεσης από πρόσωπο σε σχέση με τη 

διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού 

αδικήματος. 

60.  Ο περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.010-2020). 

 

Κατάθεση: 7.2.2020. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επαγγελματικής 

Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να 

περιληφθούν συγκεκριμένα αδικήματα 

στην κατηγορία των αδικημάτων μετά από 

καταδίκη για τα οποία προβλέπεται η 

δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής 

άδειας για την οδήγηση λεωφορείου ή ταξί 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  

 
61.  Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.024-2020). 

 

Κατάθεση: 28.2.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Νόμου για σκοπούς 

εναρμόνισης με το νέο νομικό πλαίσιο 

ενόψει της ευρύτερης προωθούμενης  

μεταρρύθμισης της απονομής της 

δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμό των 

ανώτατων βαθμίδων της δικαιοσύνης και 

ειδικότερα με τη λειτουργία ξεχωριστού 

Εφετείου, στο οποίο θα ανατεθεί η άσκηση 
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δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας 

ή/και δικαιοδοσίας επί των δικαστηρίων 

ειδικής δικαιοδοσίας. 

 
62.  Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020). 

 

 

Κατάθεση: 13.3.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποδείξεως 

Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το τεκμήριο 

αποδοχής ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη 

σε όλες τις νομικές διαδικασίες 

καταχωρίσεων σε τραπεζικά βιβλία, των 

εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων, πέραν 

των πιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο τη 

βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα 

και την ενδυνάμωση της δευτερογενούς 

αγοράς δανείων με θετικό αντίκτυπο στη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την 

οικονομία γενικότερα.  

 
63.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.052-2020). 

 

Κατάθεση: 15.4.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα 

αναφορικά με θέματα δικαιοδοσίας, για 

σκοπούς υλοποίησης των προνοιών των 

παραγράφων (β) και (γ) του Άρθρου 8 της 

συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, η 

οποία τιτλοφορείται «Διευθέτηση του 2014 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, 
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αναφορικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης 

στις Κυρίαρχες Περιοχές των Βάσεων». 

 
64.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.053-2020) 

Κατάθεση: 15.4.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε να διευρυνθεί η υφιστάμενη 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων της 

Δημοκρατίας για σκοπούς υλοποίησης 

των προνοιών των παραγράφων (β) και (γ) 

του Άρθρου 8 της συμφωνίας μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου 

Ιρλανδίας, η οποία τιτλοφορείται 

«Διευθέτηση του 2014 μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Κυβέρνησης του Ηνωμένου 

Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Βορείου Ιρλανδίας, αναφορικά με τη 

ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες 

Περιοχές των Βάσεων». 

. 

 
65.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.070-2020). 

Κατάθεση: 14.5.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, 

ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα 

πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών 

αστυνομικών με σύμβαση, με απώτερο 

στόχο την άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της 

Αστυνομίας Κύπρου με προσωπικό για την 

αντιμετώπιση έκτακτων και πιεστικών 

αναγκών. 

 

66.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και 
Καταδικασθέντων Χρηστών ή 

Κατάθεση: 3.7.2020. 
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Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.072-2020). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, 

ώστε να διαφοροποιηθεί η διαδικασία 

διορισμού των μελών της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής κατά τρόπο που να διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν 

κοινής πρότασης των Υπουργών Υγείας 

και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αντί 

κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υγείας 

μόνο όπως ισχύει σήμερα. 

 
67.  Ο περί της Τριακοστής Πρώτης Τροποποίησης 

του Συντάγματος Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους 

της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικού 

Συναγερμού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.165-2020). 

Κατάθεση 12.11.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να  

θεμελιωθεί θεσμικά το πλαίσιο λειτουργίας 

της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη 

διάρκεια περιόδων που χαρακτηρίζονται 

από το στοιχείο του απροβλέπτου, όπως 

οι ιδιάζουσες συνθήκες της ενσκήψασας 

πανδημίας. 

 
68.  Ο περί της Τριακοστής Δεύτερης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.023-2021). 

Κατάθεση 14.1.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος και 

ειδικότερα του Άρθρου 83 αναφορικά με τη 

βουλευτική ασυλία, ώστε εκτός από το 

δικαίωμα ψήφου και έκφρασης γνώμης, να 

καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία και 

οποιαδήποτε δήλωση ή πράξη βουλευτή, 

στο πλαίσιο άσκησης των βουλευτικών του 

καθηκόντων. 

 
69.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών 

ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 

Κατάθεση 21.1.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 
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(Αρ. Φακ. 23.01.062.031-2021). Κατηγορούμενων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε η έκδοση 

Διατάγματος για τη μεταφορά ανηλίκου σε 

χώρο ασφαλούς νοσηλείας να γίνεται μόνο 

κατόπιν αξιολόγησης από Ψυχίατρο ή 

Παιδοψυχίατρο, ανάλογα με την 

περίπτωση, των Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας και διάγνωσης ενεργού 

ψυχοπαθολογίας για την οποία χρήζει 

νοσηλείας. 

 

70.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.062-2021). 

Κατάθεση 11.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, 

ώστε η Επιτροπή Κατάταξης των 

Φυλακών να έχει την αποκλειστική 

αρμοδιότητα και καθήκον να εκτελεί τις 

αποφάσεις του δικαστηρίου όσον αφορά 

τον κατ’ οίκον περιορισμό υποδίκων με την 

τοποθέτηση ειδικής ηλεκτρονικής 

συσκευής. H θέσπιση της εν λόγω 

ρύθμισης προτείνεται παράλληλα με 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου. 

 
71.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.063-2021). 

Κατάθεση 11.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, ώστε να θεσμοθετηθεί 

η δυνατότητα του κατ’ οίκον περιορισμού 

υποδίκων με ηλεκτρονική παρακολούθηση 

και να διαγραφούν αναχρονιστικές 

διατάξεις αυτού αναφορικά με τη θανατική 

ποινή η οποία έχει καταργηθεί με τη 

Δέκατη Τροποποίηση του Συντάγματος. 
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72.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.099-2021). 

 

Κατάθεση 2.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα με 

την προσθήκη νέου άρθρου 99Γ το οποίο 

αναπαράγει ελαφρώς αναδιατυπωμένα τα 

αδικήματα του άρθρου 149 (6) του περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 

2004, και δεν περιλαμβάνονται στο 

νομοσχέδιο για τη θέσπιση νέου περί 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου το 

οποίο προωθείται από το ΓΕΡΗΕΤ σε 

αντικατάσταση του ισχύοντος και αφορούν 

στην αποστολή μηνυμάτων και 

τηλεφωνημάτων μέσω δημόσιου δικτύου 

επικοινωνιών τα οποία είναι 

προσβλητικού, άσεμνου, αισχρού, 

απειλητικού χαρακτήρα ή/και με ψευδές 

περιεχόμενο με σκοπό την πρόκληση 

ενόχλησης, παρενόχλησης ή και άσκοπης 

ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο χωρίς όμως 

να περιορίζεται το γενικό δικαίωμα 

ελευθερίας έκφρασης. 

 
73.  Ο περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών 
Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.114-2021). 

Κατάθεση 15.4.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διατήρησης 

Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό 

τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών 

Αδικημάτων Νόμου, ώστε να προστεθεί ο 

όρος «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών» στον βασικό νόμο, όπως ο 

όρος αυτός ορίζεται στο άρθρο 2(4) της 

Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11η; 

Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση του 
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Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών, ούτως ώστε η αναφορά του 

όρου αυτού στην ερμηνεία του ‘όρου 

«παροχέας υπηρεσιών» να ερμηνεύεται με 

τον πιο πάνω τρόπο.  

 
74.  Ο περί της Τριακοστής Τρίτης Τροποποίησης 

του Συντάγματος Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.169-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021  
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Άρθρου 55 του 

Συντάγματος, ώστε στις συνεδρίες του 

Υπουργικού Συμβουλίου εκτός από τα 

μέλη αυτού να συμμετέχουν και ορισμένοι 

αξιωματούχοι, ως προστάζει το σύγχρονο 

μοντέλο διακυβέρνησης και ο 

εκσυγχρονισμός της εύρυθμης λειτουργίας 

του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πρόβλεψη 

αυτή συνάδει με τις σύγχρονες επιταγές 

της χρηστής διοίκησης, καθώς και με τη 

δημιουργία και λειτουργία Υφυπουργείων.  

75.  Ο περί της Συμμετοχής Ορισμένων 
Αξιωματούχων στις Συνεδριάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.170-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021  
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

συμμετοχή στις συνεδρίες του Υπουργικού 

Συμβουλίου ορισμένων αξιωματούχων, 

εκτός από τα μέλη αυτού, ως προστάζει το 

σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης και ο 

εκσυγχρονισμός της εύρυθμης λειτουργίας 

του Υπουργικού Συμβουλίου∙ η πρόβλεψη 

αυτή συνάδει με τις σύγχρονες επιταγές 

της χρηστής διοίκησης, καθώς και με τη 

δημιουργία και λειτουργία Υφυπουργείων.  

 
76.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 

(Αρ.4) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Δημοκρατικής 

Παράταξης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.135-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021  
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα 

Νόμου, ώστε να καταστούν πιο αυστηρές 

οι προβλεπόμενες ποινές στα άρθρα 315 

έως και 320 αυτού αναφορικά με τα 
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αδικήματα που επιφέρουν βλάβη σε 

περιουσία διά πρόκλησης πυρκαγιάς.  

 
77.  Ο περί της Τριακοστής Τέταρτης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.204-2021). 

Κατάθεση 18.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε η 

ιδιότητα του βουλευτή να καταστεί 

ασυμβίβαστη προς οποιαδήποτε 

επαγγελματική ιδιότητα ή δραστηριότητα.  

Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των 

καθηκόντων του βουλευτή, επ’ ωφελεία 

του γενικού και δημόσιου συμφέροντος, 

ενώ με την αποχή του από οποιαδήποτε 

επαγγελματική ή επιχειρηματική 

δραστηριότητα αποτρέπονται, στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, φαινόμενα 

διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων.   

 
78.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2021. 
(Αρ. Φακ. 23.01.062.223-2021). 

Κατάθεση 3.12.2021 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να διευκρινιστεί 

ότι μεταξύ των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων που ενέχουν έλλειψη 

τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας είναι και η 

σεξουαλική παρενόχληση και η 

παρενόχληση λόγω φύλου.  
79.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

και Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 
(Αρ. Φακ. 23.02.062.212-2021). 

 

Κατάθεση 3.12.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε στη δικαιοδοσία επαρχιακού 

δικαστηρίου να υπαχθεί νέα ειδική 

δικαιοδοσία εκδίκασης διαφορών που 

προκύπτουν από ή σε σχέση με 

πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα. 
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80.  Ο περί της Πρώτης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.002-2022). 

 

Κατάθεση 13.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να 

παραχωρείται η δυνατότητα στο 

Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει 

επιτρόπους και μέλη επιτροπών με τη 

σύμπραξη της Βουλής, η οποία με νόμο θα 

καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο 

διορισμού τους.  

 

 

81.  Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του 
Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.007-2022). 

 

Κατάθεση 20.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

αναθεώρηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να 

διασφαλιστεί συνταγματικά το δικαίωμα 

όλων, περιλαμβανομένων και των 

επόμενων γενεών σε ένα υγιές και βιώσιμο 

περιβάλλον. Παράλληλα, επιδιώκεται 

όπως παρασχεθούν διαδικαστικές 

εγγυήσεις, όπως είναι η αναγνώριση των 

δικαιωμάτων στην περιβαλλοντική 

πληροφόρηση και στην πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά θέματα, 

ώστε η προστασία που θεσπίζεται να 

καθίσταται πιο αποτελεσματική.  

82.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γιώργου 

Κουκουμά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022). 

 

Κατάθεση 27.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα 

Νόμου ώστε να θεσπισθούν ως αδικήματα:  

(α) η εφαρμογή οποιασδήποτε 

πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή 

υπηρεσίας με σκοπό τη μεταβολή,  

καταστολή ή  εξάλειψη του 

σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης 

φύλου, 
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(β) η παραπομπή προσώπου που τελεί 

υπό νόμιμη κηδεμονία σε πρακτική, 

τεχνική ή υπηρεσία με σκοπό τη 

μεταβολή, καταστολή ή εξάλειψη 

του σεξουαλικού προσανατολισμού, 

της ταυτότητας φύλου ή της 

έκφρασης φύλου, 

(γ) η δημόσια ή με την κυκλοφορία 

εγγράφων, εικόνων ή 

παραστάσεων αναγγελλία ή 

διαφήμιση, έστω και συγκαλυμμένα 

πρακτικής, τεχνικής ή η παροχή 

υπηρεσίας που στοχεύει στη 

μεταβολή ή καταστολή του 

σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης 

φύλου. 

83.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου,  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.012-2022). 
 

Κατάθεση 3.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε ποινικές υποθέσεις οι οποίες 

καταχωρίσθηκαν σε Επαρχιακό 

Δικαστήριο που δεν είναι το κατά τόπον 

αρμόδιο δικαστήριο να παραπέμπονται 

στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο.   
 
 

84.  Ο περί Δικαστηρίων (Προσωριναί Διατάξεις) 
(Καταργητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου,  

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.013-2022). 

 

Κατάθεση 3.2.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

κατάργηση του  περί Δικαστηρίων 

(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου, ώστε να 

τερματιστεί η προ πεντηκονταετίας 

προσωρινή και έως σήμερα εν ισχύι 

ρύθμιση για τους ασκούντες ποινική 

δικαιοδοσία για κατάργηση της κατά τόπον 

αρμοδιότητας.  
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85.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.025-2022). 

 

Κατάθεση 3.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, ώστε να- 

1. προστεθούν στις λεπτομέρειες που 

περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο 

με το οποίο αρχίζει η ποινική δίωξη 

προσώπου τα ονόματα των μαρτύρων 

που προτίθεται να καλέσει η 

κατηγορούσα αρχή,  

2. δοθεί η δυνατότητα καταχώρισης 

έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης 

χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση 

της σύστασης ή της γραπτής έγκρισης 

του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, και 

3. αυξηθεί η προθεσμία ειδοποίησης 

έφεσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

πρόσωπο δύναται να ασκήσει έφεση 

κατά καταδίκης του για λόγο ο οποίος 

συνεπάγεται μόνο νομικό ζήτημα από 

δέκα (10) ημέρες σε δεκατέσσερις (14) 

ημέρες από την ημερομηνία κατά την 

οποία απαγγέλθηκε η καταδίκη. 

86.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.026-2022). 

 

Κατάθεση 3.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, ώστε οι διατάξεις του 

άρθρου 88 να μην απαιτείται να 

εφαρμόζονται σωρευτικώς επί των 

προβλεπόμενων ποινών του αδικήματος 

αλλά διαζευκτικώς για σκοπούς 

παραγραφής κατηγοριών σε συνοπτικές 

δίκες. 
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87.  Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της 

Βίας στους Αθλητικούς Χώρους 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.030-2022). 

Κατάθεση 10.3.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

της Καταστολής της Βίας στους 

Αθλητικούς Χώρους Νόμου, για να 

παρασχεθεί δυνατότητα έκδοσής κάρτας 

μέλους ομάδας σε όσα σωματεία ή 

αθλητικές εταιρείες το επιθυμούν και να 

τροποποιηθούν οι διατάξεις του που 

αφορούν στην έκδοση και χρήση της 

κάρτας φιλάθλου, ώστε να προνοούν για 

την έκδοση και χρήση κάρτας μέλους 

ομάδας.   
 

88.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.045-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

ποινικοποίηση του εκφοβισμού, γνωστού 

και ως “bullying”, ο οποίος συνίσταται στη 

σωματική ή και ψυχολογική κακοποίηση 

και προσβολή της αξιοπρέπειας ατόμων, 

φαινόμενο που έχει λάβει τεράστιες 

διαστάσεις στην κοινωνία όχι μόνο της 

Κύπρου, αλλά και διεθνώς. 

89.  Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.046-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου 

Νόμου, ώστε οι διατάξεις του βασικού 

νόμου να εφαρμόζονται και σε κτίρια τα 

οποία ενοικιάζονται για κατοικία ή 

καταστήματα που συμπληρώθηκαν μετά 

την 31η Δεκεμβρίου 1999, καθώς στους 

ενοικιαστές αυτών, εξαιρουμένων των 

θέσμιων ενοικιαστών. 

 
90.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2022.  
Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 105Α του 
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(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.048-2022). 

Ποινικού Κώδικα, το οποίο καθιστά 

αδίκημα την προσπάθεια επηρεασμού 

αρμόδιας αρχής ή δημόσιου λειτουργού, 

καθώς και την παράλειψη καταγγελίας του 

αδικήματος, ώστε η χρονική περίοδος 

εντός της οποίας θα πρέπει να γίνεται η 

καταγγελία να επεκταθεί από τρεις σε 

τριάντα ημέρες. 

 
91.  Ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.049-2022). 

 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να 

διασφαλιστεί συνταγματικά το δικαίωμα 

ζωής σε συνθήκες που διασφαλίζουν την 

προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας. 
92.  Ο περί της Πέμπτης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.050-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των άρθρων 133.12, 153.12 

και 158.3 του Συντάγματος, ώστε να 

καταστεί δυνατή η διά νόμου μείωση της 

αντιμισθίας των δικαστών, σε περίπτωση 

που, για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, 

κριθεί αναγκαία η διά νόμου γενική μείωση 

της αντιμισθίας των κρατικών και 

ανεξάρτητων αξιωματούχων και των 

εργαζομένων στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, των οποίων η αντιμισθία 

καταβάλλεται από τα δημόσια ταμεία. 

 
93.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.051-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να 

καταστεί πιο αποτελεσματική η προστασία 

που παρέχεται με βάση το άρθρο 171 του 

περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το οποίο 

αφορά την απόδοση περιουσίας σε 
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πρόσωπο που αποστερήθηκε αυτής ένεκα 

ποινικού αδικήματος που διαπράχθηκε 

από άλλο πρόσωπο που καταδικάστηκε 

για το αδίκημα αυτό.   

 
94.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.052-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου,  

ώστε το Συμβούλιο Αποφυλάκισης να 

υποχρεούται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη 

τις απόψεις του οικογενειακού και του 

κοινωνικού περιβάλλοντος του 

κρατουμένου και του θύματος ή των 

θυμάτων και των συγγενών αυτών πριν 

από τη λήψη απόφασης επί αιτήματος του 

κρατουμένου για υπό όρους αποφυλάκισή 

του επ’ αδεία και τη συνέχιση της έκτισης 

της ποινής του για το εναπομείναν μέρος 

αυτής εκτός Φυλακών. 

 
95.  Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.053-2022). 

 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου 

με τη διαγραφή των εδαφίων (3) και (4) του 

άρθρου 19 αυτού.   

96.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.054-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου, ώστε οι δημόσιοι 

υπάλληλοι οι οποίοι παρευρίσκονται σε 

συνεδρίες των κοινοβουλευτικών 

επιτροπών στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας το 

υπουργείο ή το τμήμα ή την υπηρεσία 

τους, να δύναται να εκφράζουν ελεύθερα 
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τις απόψεις τους επί οποιουδήποτε 

θέματος τους ζητηθεί, διευκρινίζοντας κατά 

πόσο πρόκειται για θέσεις του υπουργείου 

ή του τμήματος ή της υπηρεσίας που 

εκπροσωπούν ή για προσωπικές τους 

θέσεις. 

 
97.  Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη Ενεργό 

Συμμόρφωση με Αποφάσεις του Διοικητικού 
Δικαστηρίου (Άρθρο 146 του Συντάγματος) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.055-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να 

προβλέψει με νόμο κυρώσεις τις οποίες θα 

δύναται να επιβάλει το Διοικητικό 

Δικαστήριο, σε περίπτωση μη ενεργού 

συμμόρφωσης οργάνου, αρχής ή 

προσώπου σε ακυρωτική απόφαση που 

εκδίδεται από το δικαστήριο κατά την 

άσκηση της αναθεωρητικής του 

δικαιοδοσίας, δυνάμει των διατάξεων της 

παραγράφου 4 του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 
98.  Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας 

Διαβούλευσης Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.056-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση της διαδικασίας της 

δημόσιας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον 

σχεδιασμό πολιτικών, 

συμπεριλαμβανομένων νομοσχεδίων, 

κανονισμών, στρατηγικών και 

προγραμμάτων, με σκοπό να 

διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα του 

δημόσιου διαλόγου και η συμμετοχή όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων, 

οργανωμένων συνόλων ή ατόμων στη 

διαδικασία.   

 
99.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2022. 
Κατάθεση 14.4.2022 
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(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.057-2022). 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Φυλακών Νόμου, 

ώστε: 

(α)  στον ορισμό του όρου “κηδεία”, ώστε 

να περιλαμβάνεται η μεταφορά και 

παρουσία του κρατουμένου όχι μόνο 

στην εκκλησιαστική τελετή, δηλαδή 

στη νεκρώσιμο ακολουθία, καθώς και 

στην ταφή στενού συγγενή του, αλλά 

και σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία 

διάθεσης της σορού του στενού του 

συγγενή, 

(β)  να επιτρέπεται η μεταφορά 

κρατουμένου, με κατάλληλη συνοδεία, 

εκτός Φυλακών, για να παραστεί σε 

μνημόσυνο στενού συγγενή του,  

(γ) να προστεθεί ο όρος “στενός 

συγγενής”, καθώς και ο ορισμός του 

για τους σκοπούς του άρθρου 15. 

100.  Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 
Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.058-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βίας στην 

Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυμάτων) Νόμου, ώστε να παρέχεται το 

δικαίωμα στο θύμα να ζητήσει όπως όλες 

οι διαδικασίες κατά την εκδίκαση 

υποθέσεων για διάπραξη αδικημάτων βίας 

διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, 

πρόβλεψη που ισχύει για το ίδιο το 

δικαστήριο, το οποίο δύναται 

αυτεπάγγελτα να διατάξει όπως η 

εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων διεξαχθεί 

κεκλεισμένων των θυρών. 
101.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) 

Νόμος του 2022. 
Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε να απαγορεύεται σε δικαστή 
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(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.059-2022). 

να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσεως 

υπόθεση ή να μετέχει στην εκδίκαση 

οποιασδήποτε φύσεως υπόθεσης, σε 

περίπτωση κατά την οποία- 

(α) έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό 

δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας 

μέχρι τέταρτου βαθμού με 

οποιονδήποτε από τους διαδίκους ή 

τους δικηγόρους τους ή με δικηγόρο 

ο οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται 

ή απασχολείται στην ίδια εταιρεία 

δικηγόρων ή δικηγορικό γραφείο με 

τον δικηγόρο οποιουδήποτε από 

τους διαδίκους∙  

(β) βρίσκεται σε οξεία έχθρα με 

οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο (α) πρόσωπα∙ ή 

(γ) έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην 

έκβαση της υπόθεσης. 

 
102.  Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.060-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ερευνητικών 

Επιτροπών Νόμου, ώστε, σε περίπτωση 

κατά την οποία τα ευρήματα έρευνας 

Ερευνητικής Επιτροπής και το πόρισμα 

αυτής, που καταγράφονται σε έκθεσή της, 

καταλογίζουν ευθύνες σε υπουργό, 

δημόσιο υπάλληλο ή πρόσωπο που 

εργοδοτείται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή 

στη δημόσια υπηρεσία, το διορίζον όργανο 

να υποχρεούται με τη σύμφωνη γνώμη του 

Γενικού Εισαγγελέα, να προχωρήσει στην 

παύση του προσώπου αυτού. 
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103.  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφάλειας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.061-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ιδιωτικών 

Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 

Νόμου, ώστε η άδεια άσκησης του 

επαγγέλματος του φύλακα, η οποία 

παρέχεται για χρονική περίοδο πέντε ετών, 

να είναι προσωπική και να ισχύει καθ΄ όλη 

την εν λόγω χρονική περίοδο ανεξαρτήτως 

του τερματισμού της απασχόλησής του 

από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών 

ασφαλείας.   

 
104.  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως 

Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.062-2022). 

Κατάθεση 14.4.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στα έγγραφα/δηλώσεις που 

κατατίθενται στα Επαρχιακά 

Κτηματολογικά Γραφεία για τη μεταβίβαση 

ακινήτου το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίου, όταν το ακίνητο αφορά 

σε κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά 

ορίζονται στον περί Ρύθμισης της 

Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.  

105.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 4) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Κωστή Ευσταθίου εκ 

μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.083-2022). 

Κατάθεση 5.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής 

Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να 

προβλέπεται ότι στο τέλος της δίκης ο 

κατήγορος ή ο δικηγόρος της κατηγορίας 

αγορεύει πρώτος και ο κατηγορούμενος ή 

ο δικηγόρος του αγορεύει πάντοτε 

τελευταίος σε απάντηση. 

106.  Ο περί του Σχολικού Εκφοβισμού και της 
Εκφοβιστικής Συμπεριφοράς σε Σχολικούς και 

Κατάθεση 12.5.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση του ιδιώνυμου αδικήματος του 
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Άλλους Συναφείς Χώρους (Ποινικοποίηση, 
Καταστολή και Αναμόρφωση) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, 

Πρόεδρου Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.093-2022). 

σχολικού εκφοβισμού, του γνωστού ως 

«bullying», το οποίο θα επισύρει ποινή 

φυλάκισης μέχρι δώδεκα (12) μήνες ή 

χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ 

(€2.000) ή και τις δύο αυτές ποινές. 
 

107.  Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, 

Πρόεδρου της Βουλή των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.109-2022). 

 

Κατάθεση 16.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών 

Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων 

Νόμου, ώστε να πληρωθούν ορισμένα 

κενά και ασάφειες τα οποία έχουν 

παρατηρηθεί από τη μέχρι τούδε 

εφαρμογή του και να καθορισθεί 

επακριβώς ο αριθμός των 

κοινοβουλευτικών συνεργατών τους 

οποίους έκαστο κοινοβουλευτικό κόμμα ή 

ανεξάρτητος βουλευτής έχει δικαίωμα να 

εργοδοτήσει σε κάθε Βουλευτική Περίοδο. 

 
108.  Ο περί της Έκτης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, 

Πρόεδρου της Βουλή των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.110-2022). 

Κατάθεση 16.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να 

εξειδικευθεί ότι η μέριμνα για την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

στις πράξεις των νομοθετικών, 

εκτελεστικών και δικαστικών αρχών της 

Δημοκρατίας εντάσσεται στο πλαίσιο της 

προβλεπόμενης στο Άρθρο 35 του 

Συντάγματος να διασφαλίζουν την 

αποτελεσματική εφαρμογή των 

συνταγματικά κατοχυρωμένων 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

 
109.  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και 

Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
Κατάθεση 16.6.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της 
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και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, 

βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας, Χρύση Παντελίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, 

Χρίστου Σενέκη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Χρύσανθου 

Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου 

και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.111-2022). 

 

άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, ειδικά 

μετά τη θέση της κυβέρνησης, στη βάση 

σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι οι 

υπουργοί της κυβέρνησης δεν υπόκεινται 

σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν είναι 

υποχρεωμένοι να εμφανίζονται ενώπιον 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε 

αντίθεση με την καθιερωμένη πρακτική 

των τελευταίων δεκαετιών. 

 

110.  Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών 
Εξουσιών (Υπό Κάλυψη Αστυνομικοί) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.115-2022). 

Κατάθεση 30.6.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως 

Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Υπό 

Κάλυψη Αστυνομικοί) Νόμου, ώστε να 

θεραπευθεί το κενό που είχε παρατηρηθεί 

σε σχέση με την απόφαση για 

εξουσιοδότηση, επικύρωση της 

εξουσιοδότησης ή για τερματισμό της, για 

δραστηριοποίηση υπό κάλυψη 

αστυνομικού μέλους της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας 

(ΥΕΕΑ) σε επιχείρηση που διεξάγεται από 

την Υπηρεσία στην οποία εμπλέκονται 

πρόσωπα κάτω των 21 ετών.  

 

111.  Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 
4) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.120-2022). 

Κατάθεση 7.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα 

νόμου , ώστε να αυξηθούν οι ποινές που 

προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα για 

την διάπραξη αδικήματος της υποκίνησης 
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 βίας ή μίσους λόγω γενετήσιου 

προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. 

112.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου, Λίνου 

Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.123-2022). 

 

Κατάθεση 7.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας νόμου,  

με σκοπό τη δημιουργία Τμήματος 

Τουριστικής Αστυνομίας, που να 

αποσκοπεί στην άμεση και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών με την παροχή σε αυτούς 

οδηγιών και πληροφοριών τουριστικού και 

ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, 

την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και 

παραπόνων τους και τη λήψη των 

προβλεπόμενων μέτρων για τη θεραπεία 

τους, καθώς και τη μεσολάβηση μεταξύ 

περιηγητών και τουριστικών 

καταστημάτων ή επιχειρήσεων που 

λειτουργούν εντός τουριστικής 

περιοχής/ζώνης με στόχο την επίλυση 

οποιουδήποτε προβλήματος 

αντιμετωπίζεται από περιηγητές. 

 
113.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 

Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.125-2022). 

Κατάθεση 7.7.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας νόμου, 

ώστε ο Αρχηγός Αστυνομίας με την 

έγκριση του Υπουργού να μπορεί να 

διορίζει οποιοδήποτε μέλος της 

Αστυνομίας ως εξειδικευμένο μέλος της 

Αστυνομίας αναλόγως των προσόντων και 

την πείρα του. 

 
114.  Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικής 

Δικονομίας Νόμου, ώστε να μην 
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(Αρ. Φακ.23.02.063.131-2022). 

 
επιτρέπεται η πώληση ή η επιβάρυνση, με 

την εγγραφή δικαστικής απόφασης, 

ακίνητης ιδιοκτησίας του εκ δικαστικής 

απόφασης οφειλέτη που βρίσκεται σε μη 

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

 
115.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της 

Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου 

και Αλεξάνδρας Ατταλίδου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.150-2022). 

Κατάθεση 22.9.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Σύστασης και 

Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά 

της Διαφθοράς Νόμου, ώστε να 

παρασχεθούν ανακριτικές εξουσίες στην 

Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.  

 

116.  Ο περί της Νομικής Αναγνώρισης της 
Ταυτότητας Φύλου Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.159-2022). 

Κατάθεση 29.9.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη 

διαδικασία διόρθωσης και τις συνέπειες 

της μεταβολής του καταχωρισμένου φύλου 

οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας ή 

πρόσφυγα ο οποίος είναι άγαμος και άνω 

των δεκαέξι (16) ετών και ο οποίος θεωρεί 

ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της 

ταυτότητας του φύλου του και του 

καταχωρισμένου φύλου του, ώστε αυτό να 

αντιστοιχεί στη βούληση και στην 

προσωπική αίσθηση του σώματός του, 

χωρίς η μεταβολή αυτή να προϋποθέτει 

ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις ή 

ψυχιατρικές γνωματεύσεις.  

 
117.  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.163-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής 

Νόμου, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα 

εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τη 
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διαδικασία παραχώρησης νομικής 

αρωγής.  

 
118.  Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης 

Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2022.  
(Πρόταση νόμου των κ. Άριστου Δαμιανού, Ανδρέα 

Πασιουρτίδη και Γιώργου Κουκουμά).  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.160-2022). 

Κατάθεση 6.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της 

Καταπολέμησης της Χειραγώγησης 

Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η 

Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας 

του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την 

πορεία υποθέσεων από τον Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά 

αναλογία των προνοιών που 

περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη 

Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης 

Αρχής κατά της Διαφθοράς. 
 

119.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.189-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να αρθούν 

τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται στη 

διαδικασία αγοράς και μεταβίβασης 

ακίνητης ιδιοκτησίας, καθότι, ενώ οι 

αγοραστές ακινήτων έχουν εκπληρώσει 

πλήρως τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

έναντι του πωλητή, ο πωλητής αδυνατεί να 

μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί τους 

λόγω της ύπαρξης εμπράγματων βαρών. 

 

120.  Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) (Αρ. 
2) Νόμος του 2022.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κουκουμά εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.169-2022). 

Κατάθεση 20.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής 

Νόμου, ώστε να παρέχεται δωρεάν νομική 

αρωγή σε θύματα βίας και 

ενδοοικογενειακής βίας. 
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121.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.182-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων 

Νόμου, ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος της επαναλειτουργίας 

των δύο ανωτάτων δικαστηρίων, ήτοι του 

Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την 1η 

Ιανουαρίου 2023 στην 1η Ιουλίου 2023. 

 
122.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 

Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2022. 
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.183-2022). 

Κατάθεση 27.10.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Απoνoμής της 

Δικαιoσύνης (Πoικίλαι Διατάξεις) Νόμου, 

ώστε να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης 

της ισχύος της επαναλειτουργίας των δύο 

ανωτάτων δικαστηρίων, ήτοι του 

Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, από την 1η 

Ιανουαρίου 2023 στην 1η Ιουλίου 2023. 

 
123.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 

Νόμος του 2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.227-2022). 

 

Κατάθεση 10.11.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, 

ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα 

τοποθέτησης φορητών καμερών στις 

αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις των 

μελών της Αστυνομίας Κύπρου, στα 

ενδύματα των μελών της Αστυνομίας 

Κύπρου τα οποία υπηρετούν με πολιτική 

περιβολή και στα οχήματα της Αστυνομίας 

Κύπρου, με σκοπό τη χρήση τους σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις. 
 
ΑΦ/ΧΑ/ΠΚ/ΣΒ/ΣΛ  10.11.2022 
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