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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, 13 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α.  Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022.    

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.060-2022) 

β.     Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022.  

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.061-2022) 

Η επιτροπή εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η 

τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε αφενός να βελτιωθούν οι διαδικασίες 

πρόσληψης νέων μελών στην Αστυνομία και αφετέρου να παρασχεθεί το δικαίωμα 

στους υποψηφίους οι οποίοι απέτυχαν σε πρόσφατες επαναληπτικές εξετάσεις για 

πρόσληψη στην Αστυνομία να επαναδιεκδικήσουν θέση στο σώμα σε επόμενη 

διαδικασία πρόσληψης, χωρίς να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου σε γραπτή 

εξέταση. 

Η επιτροπή μελέτησε τα κείμενα των κανονισμών, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση, 

αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

 

 



2. 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) 

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

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, 

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 συγκεκαλυμμένα, πρακτικής, τεχνικής ή υπηρεσίας που 

στοχεύει στη μεταβολή ή καταστολή του σεξουαλικού προσανατολισμού, της 

ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου. 

Η επιτροπή μελέτησε το κείμενο της πρότασης νόμου, άκουσε τις απόψεις των 

εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση 

επί της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. 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) 

Η επιτροπή ανέβαλε τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο 88 προϋποθέσεις για παραγραφή κατηγοριών σε 

συνοπτικές δίκες να εφαρμόζονται διαζευκτικά και όχι σωρευτικά. 

 

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

(Αρ. Φακ. 23.01.058.056-2022) 



 Η επιτροπή συνέχισε 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, αφού άκουσε τις απόψεις του εκπροσώπου του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 

5. Ο περί της  Καταπολέμησης  της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων 

Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.158-2021) 

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  

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.  
 

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

