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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, 29 Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.078-2022) 

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

η τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

(Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστε:  

α.    η πρόνοια για έκδοση κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των διοικητικών 

συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υπό μορφή κανονισμών 

να αντικατασταθεί από πρόνοια για έκδοση τέτοιου κώδικα με απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου∙ 

β.   να εισαχθεί νέο άρθρο, δυνάμει του οποίου να παρέχεται η δυνατότητα στον 

Υπουργό Οικονομικών να τροποποιεί το Παράρτημα του Νόμου, ώστε να 

διευκολυνθεί η επικαιροποίησή του∙   

γ.     να εισαχθεί στο Παράρτημα του Νόμου αναφορά στον περί Δημόσιας 

Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμο του 2022, ώστε το εν λόγω νομικό πρόσωπο 

δημόσιου δικαίου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του. 
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 Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο του νομοσχεδίου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του 

νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

2. 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 προώθησή των νομοσχεδίων στην ολομέλεια του σώματος 

προς ψήφιση. 

 

3. Η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών από άτομα νεαρής ηλικίας ή/και 

ανηλίκους, καθώς και ο χειρισμός και τα μέτρα πρόληψης και καταστολής του 

φαινομένου. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Φωτεινής Τσιρίδου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.146-2022) 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης για το πιο πάνω θέμα, η επιτροπή εξέτασε ζητήματα τα 

οποία άπτονται εν γένει της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερα από 

άτομα νεαρής ηλικίας και ανηλίκους, και ειδικότερα τις διαστάσεις που λαμβάνει το εν 

λόγω φαινόμενο στην κυπριακή κοινωνία, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης για 

σκοπούς πρόληψης και καταστολής του. Ως εκ τούτου, αντικείμενο συζήτησης στην 

επιτροπή αποτέλεσε η ανάγκη λήψης πάραυτα επιπρόσθετων μέτρων για σκοπούς 

διαχείρισης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και προστασίας των ατόμων νεαρής 

ηλικίας και ανηλίκων από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.  

 

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

Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.089-2022)  

5. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021. 



3 
 
 (Αρ. Φακ. 23.03.056.093-2019) 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω 

κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση/έγκριση, 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 

Νατάσα Χαραλάμπους, 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.  

 

mailto:parliamentary-commitees@parliament.cy
mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
http://www.parliament.cy/

