
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

30 Νοεμβρίου 2022 

Αρ. 485/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. α. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 

2022. 

   (Αρ. Φακ. 23.03.059.107-2022) 

 β. Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) 

Κανονισμοί του 2022. 

   (Αρ. Φακ. 23.03.059.108-2022) 

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

(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2022. 

   (Αρ. Φακ. 23.03.059.109-2022) 

Η επιτροπή άρχισε και ολοκλήρωσε, κατά προτεραιότητα, τη συζήτηση των πιο πάνω 

κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της αναβάθμισης της μισθοδοτικής 

κλίμακας των αστυφυλάκων, των πυροσβεστών και των ειδικών αστυνομικών. 

Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω κανονισμών, αποφάσισε όπως 

τους προωθήσει στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση.  
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2. Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 

Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.02.063.206-2022) 

(Πρόταση νόμου των κ. Φωτεινής Τσιρίδου, βουλευτού εκλογικής περιφέρειας 

Λεμεσού, και Χαράλαμπου Πάζαρου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου) 

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

είναι η εισαγωγή των απαραίτητων ασφαλιστικών δικλίδων για προστασία του 

δικαιώματος προσφυγής των οικονομικών φορέων στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών από αυθαίρετες και κακόβουλες προσφυγές που σκοπό έχουν να πλήξουν 

τον διαγωνισμό, καθυστερώντας την όλη διαδικασία με την έκδοση προσωρινών 

διαταγμάτων. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.056-2022) 

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

είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία της δημόσιας 

διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πολιτικών και πολιτικών δράσεων, 

περιλαμβανομένων της ετοιμασίας νομοσχεδίων και/ή κανονισμών και της 

διαμόρφωσης στρατηγικών και/ή προγραμμάτων. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. 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) 
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Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση στον Ποινικό Κώδικα του αδικήματος της 

εφαρμογής πρακτικής και/ή τεχνικής ή της παροχής υπηρεσίας με σκοπό τη μεταβολή, 

καταστολή ή εξάλειψη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της 

έκφρασης φύλου, του αδικήματος της παραπομπής προσώπου που τελεί υπό νόμιμη 

κηδεμονία στα πιο πάνω, καθώς και του αδικήματος της δημόσιας αναγγελίας ή 

διαφήμισης αυτών. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου 

σε επόμενη συνεδρία της. 

 

5.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.189-2022) 

 Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, 

αποφάσισε την προώθησή του στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση. 

 

6. Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015)  

7. Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του Γάμου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018) 

8. Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018) 

9. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018) 

Η επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε και προέβη σε διαβούλευση επί των τροπολογιών 

που υποβλήθηκαν από βουλευτές μέλη της επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 54 

του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, επί των προνοιών των πιο πάνω 

νομοσχεδίων, αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος προς 

ψήφιση. 

 



4 
 

10. Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.085-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και 

αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

11. Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού ΕΑΗΥ, Λειτουργού 

ΕΑΗΥ, Λογιστή ΕΑΗΥ, Φαρμακοποιού ΕΑΗΥ, Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ 

και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΕΑΗΥ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.086-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και 

αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

12. Οι περί Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας - Θέσεις Πρώτου Μηχανικού Αρχής 

Ψηφιακής Ασφάλειας, Ανώτερου Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας και 

Μηχανικού Ψηφιακής Ασφάλειας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.100-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και 

αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

13. Οι περί Υπουργείου Εσωτερικών - Θέσεις Διευθυντή Εσωτερικών, Ανώτερου 

Λειτουργού Εσωτερικών, Λειτουργού Εσωτερικών Α΄, Λειτουργού Εσωτερικών 

(Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.106-2022) 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και 

αποφάσισε την υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος προς έγκριση. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

mailto:parliamentary-committees@parliament.cy
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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.  

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

