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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, 1η Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Πρόταση νόμου των κ. Νίκου Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού και Ανδρέα Πασιουρτίδη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.091-2022) 

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η παροχή δυνατότητας σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημόσιου 

δικαίου να ανανεώνουν άπαξ σύμβαση ιδιωτικού δικαίου γενικού διευθυντή για πέντε 

(5) έτη ή για μικρότερη χρονική διάρκεια, νοουμένου ότι η διάρκεια της ανανέωσης δεν 

υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. 

 Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. α.     Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.076-2022) 



β.     Οι περί Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Πρόσληψης και 

Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.034-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίου και των κανονισμών, 

σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου και η θέσπιση 

κανονισμών, ώστε να παρασχεθεί στην Αστυνομία Κύπρου η δυνατότητα πρόσληψης 

με σύμβαση ειδικών αστυνομικών, προκειμένου να ενισχυθεί άμεσα και έγκαιρα με 

προσωπικό για την εκτέλεση βοηθητικών και υποστηρικτικών καθηκόντων τα οποία 

αφορούν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων 

μεταναστευτικών ροών και γενικώς σε θέματα μετανάστευσης που εμπίπτουν στο 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας Κύπρου.  

Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου και των κανονισμών, άκουσε τις 

απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη 

συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου και των κανονισμών σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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 την προώθηση των πιο πάνω νομοσχεδίων 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. 

 

4. α.     Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών            

και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων     

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022.  

 (Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων) 



  (Αρ. Φακ. 23.02.063.027-2022) 

 β.     Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021.  

(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου Βουλής των 

Αντιπροσώπων.) 

        (Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των πιο πάνω προτάσεων νόμου στην 

ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, μαζί με τροπολογία που υποβλήθηκε από μέλος 

της επιτροπής για την πρώτη πρόταση νόμου. 
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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 
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