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

 

1. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου των κ. Μαρίνου Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Νικόλα Παπαδόπουλου εκ μέρους του Δημοκρατικού 

Κόμματος) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.212-2021) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εκπροσώπων 

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

οποίας είναι η δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας για εκδίκαση διαφορών που 

προκύπτουν από ή σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή αξιόγραφα στο πλαίσιο 

της δικαιοδοσίας των επαρχιακών δικαστηρίων. 

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. 

 

2. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας) 
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(Αρ. Φακ. 23.02.063.125-2022) 

Η επιτροπή άρχισε, παρουσία των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και εκπροσώπων 

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

οποίας είναι η παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου, κατόπιν 

έγκρισης του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να διορίζει οποιοδήποτε 

μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ως εξειδικευμένο μέλος της, αναλόγως των προσόντων 

και της πείρας του. 

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. 

 

3. (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 τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω νομοσχεδίων και 

αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση, αφού 

προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών που ενδεχομένως να 

υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

4.  (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 τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου και των 

κανονισμών και αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση και έγκριση, αντίστοιχα, αφού προηγηθεί το στάδιο της διαβούλευσης επί 

τροπολογιών που ενδεχομένως να υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της 
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επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 του Κανονισμού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

 

4. Οι περί Φαρμακευτικών Υπηρεσιών - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Φαρμακοποιού, 

Ανώτερου Φαρμακοποιού, Φαρμακοποιού και Τεχνικού Φαρμακείου (Σχέδια 

Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.059-2022) 

5. Οι περί Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως - Θέση Ανώτερου Υπολογιστή 

Ποσοτήτων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.063-2022) 

6. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών και 

Λογιστή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.03.059.082-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των κανονισμών και αποφάσισε την 

προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.  

 

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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