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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, 8 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 συνέχισε 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 μελέτησε το κείμενο της πρότασης νόμου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, 

αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου στην ολομέλεια του 

σώματος προς ψήφιση. 

 

2. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.058.202-2017) 



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

η τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα 

που δημιουργούνται από τις διατάξεις για την καταφρόνηση δικαστηρίου και να 

παρέχεται επαρκής χρόνος στον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ορίζει 

δικαστήριο το οποίο να εκδικάζει το εν λόγω αδίκημα. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

3. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.062.099-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι  

η τροποποίηση του βασικού νόμου με την προσθήκη νέων διατάξεων που εισάγουν σε 

αυτόν μερικώς αναδιατυπωμένα τα αδικήματα του άρθρου 149 (6) του περί Ρυθμίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004. 

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

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση 

επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.058.056-2017) 

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

η τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί η 

διαδικασία και οι κανόνες έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και 

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

5. Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Ποινικού Μητρώου (ΕCRIS) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.089-2022) 

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

η εναρμόνιση με την Απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ και με την Οδηγία (ΕΕ) 



2019/884 και η καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/816. 

Η επιτροπή άκουσε τις απόψεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, 

αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

6. Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2019. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019) 

7. Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.080-2022) 

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. 

  

8. 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 αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των 

κανονισμών, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος 

προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 22 407464, 22 407448 
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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 
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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