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 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συνήλθε 

σήμερα, Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023 και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

1. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.286-2022)  

 

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

η παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου που διορίστηκαν ως ειδικοί 

αστυνομικοί ή ως αστυφύλακες και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, να διεκδικούν 

διορισμό σε εξειδικευμένη θέση της ειδικότητας που κατέχουν και τα καθήκοντα της οποίας 

εκτελούν, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.   

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρο συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου, 

αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του στην επόμενη συνεδρία της. 

2. Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022. 

 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.227-2022)  

 

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

η παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν φορητές κάμερες 

στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς και στα οχήματα της Αστυνομίας 

Κύπρου. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου εκφράστηκαν ανησυχίες τόσο από μέλη 

της επιτροπής όσο και από εμπλεκόμενους φορείς ως προς επιμέρους πρόνοιές του και ως 



εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία 

της, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο να προβεί σε 

περαιτέρω διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

3. Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.163-2022) 

 

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

είναι η τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τη διαδικασία 

παραχώρησης νομικής αρωγής. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης εκφράστηκαν προβληματισμοί τόσο από μέλη της 

επιτροπής όσο και από εμπλεκόμενους φορείς ως προς τη συνταγματικότητα της 

προτεινόμενης ρύθμισης.  Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη 

συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της, ώστε να παρασχεθεί ο 

αναγκαίος χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν 

από μέλη της. 

4. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κουκουμά, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας  

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.010-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρο συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να θεσπισθεί το 

αδίκημα 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, το αδίκημα της παραπομπής προσώπου που τελεί υπό νόμιμη 

κηδεμονία  στις πιο πάνω ενέργειες, καθώς και το αδίκημα της δημόσιας αναγγελίας ή 

διαφήμισης αυτών.  Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της εν λόγω 

πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 



5. Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  

 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.024-2020) 

 

Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου και 

αποφάσισε όπως το προωθήσει προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος, αφού 

προηγηθεί το στάδιο διαβούλευσης επί τροπολογιών βουλευτών που ενδεχομένως να 

υποβληθούν από βουλευτές, μέλη και μη μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

54 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Email: parliamentary-commitees@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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