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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

  

1. Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου η 

θέσπιση νομοθεσίας για την καθιέρωση νομικού πλαισίου για τους εθελοντές 

πυροσβέστες και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που τους αφορούν.  

 Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των 

εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών 

του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.030-2020) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου 

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. 

Στο πλαίσιο αυτό η επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις 

των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των 

προνοιών του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί)  Κανονισμοί του 2020. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019) 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, τη 

συζήτηση για τους πιο πάνω Κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η προσθήκη στον 

Πρώτο Πίνακα των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του Κρατικού 

Αρχείου ως τμήματος υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και 

η μετονομασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε  

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί 

επί των υπό αναφορά Κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. 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) 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των πιο πάνω νομοσχεδίων 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5. Ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2021.  

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.168-2021) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που 

αναμένεται να υποβάλουν βουλευτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 



 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

 
Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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