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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, 12 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. (α) Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.140-2022) 

 (β) Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

  2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.141-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων, σκοπός των οποίων 

είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ιδιωτική απασχόληση των μελών της 

Αστυνομίας Κύπρου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, αντίστοιχα, και 

ειδικότερα, την κατοχή μετοχών και τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια 

ιδιωτικών εταιρειών, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να συνάδουν με τις αντίστοιχες 

διατάξεις που αφορούν στους δημόσιους υπαλλήλους.   

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, 

ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση των νομοσχεδίων και αποφάσισε όπως 

τοποθετηθεί επί των προνοιών τους σε επόμενη συνεδρία της. 
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2.  (α) Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022. 

  (Αρ. Φακ. 23.01.063.150-2022) 

 (β) Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) (Τροποποιητικοί) 

  Κανονισμοί του 2022. 

   (Αρ. Φακ. 23.03.059.074-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και των πιο πάνω 

κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαδικασίας προαγωγής των 

εξειδικευμένων μελών της Αστυνομίας Κύπρου στον βαθμό του Αστυνόμου Α΄. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της, 

ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό 

αναφορά κανονισμών και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών τους σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Γεωργίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.131-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της 

οποίας είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να μην 

επιτρέπεται η πώληση ή η επιβάρυνση, με την εγγραφή δικαστικής απόφασης, 

ακίνητης ιδιοκτησίας του εκ δικαστικής απόφασης οφειλέτη που βρίσκεται σε μη 

ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιόν της,   

αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

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

 (Αρ. Φακ. 23.01.058.202-2017) 
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Η επιτροπή αποφάσισε την υποβολή του πιο πάνω νομοσχεδίου, για το οποίο δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

5. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.139-2022) 

Η επιτροπή αποφάσισε την υποβολή της πιο πάνω πρότασης νόμου, για την οποία δεν 

υποβλήθηκαν τροπολογίες, στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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