
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
 

1.  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών 
Σχέσεων των Συζύγων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Ν.36/99) 
 

 

Κατάθεση: 11.2.1999. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των διατάξεων του περί 

Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των 

Συζύγων Νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν την 

αξίωση συμμετοχής ενός συζύγου στην 

περιουσία του άλλου σε περίπτωση λύσης ή 

ακύρωσης του γάμου ή σε περίπτωση 

διάστασής τους, έτσι που να προβλεφθεί ότι, 

στην περίπτωση που η αύξηση της 

περιουσίας ενός εκ των συζύγων αυξάνεται 

φυσιολογικά χωρίς οποιαδήποτε συμβολή 

του άλλου συζύγου, ο τελευταίος να 

δικαιούται στο 1/3 της αύξησης της 

περιουσίας αυτής χωρίς να απαιτείται να 

αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή του στην 

αύξηση. 

 

2.  Ο περί Μητρώου Πεσόντων κατά την 
Τουρκική Εισβολή Νόμος του 2000. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.068.2000)   

 

Κατάθεση: 7.12.2000. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

κατάρτιση μητρώου πεσόντων, κατά την 

τουρκική εισβολή, υπερασπιζόμενοι το 

πάτριο έδαφος. 

 

 

3.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ).  

(Αρ. Φακ. 23.02.002.2002). 

Κατάθεση: 10.1.2002. 
Σκοπός της πρότασης νόμου η κατάργηση 

των διατάξεων του περί Δημόσιας 

Υπηρεσίας Νόμου με βάση τις οποίες 

παρέχεται στην Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας το δικαίωμα να αποφασίζει την 

αναγκαστική αφυπηρέτηση δημοσίων 

υπαλλήλων που συμπλήρωσαν την ηλικία 
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των πενήντα πέντε ετών. 

4.  Ο περί Επιβολής Ποινών για 
Περιφρόνηση Αποφάσεων του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου που εκδόθηκαν 
με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος 
Νόμος του 2003. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.016.2003). 

 

Κατάθεση: 3.4.2003. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση νομοθεσίας που να προβλέπει 

διαδικασία και ποινές εναντίον οργάνων, 

αρχών ή προσώπων που ασκούν διοίκηση 

και δε συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις 

του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι οποίες 

εκδίδονται με βάση το άρθρο 146 του 

Συντάγματος. 

5.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2003. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.061.2003). 

 

Κατάθεση: 19.9.2003 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός αριθμού 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά 

το κεφάλαιο των ποινικών αδικημάτων 

εναντίον των ηθών. 

 

6.  Ο περί κατ’ Έφεση Ανατροπής Ποινής 
Φυλάκισης (Αποζημίωση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.003.2004) 
 

Κατάθεση: 22.1.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε 

για τον καθορισμό της καταβλητέας 

αποζημίωσης να λαμβάνεται υπόψη και η 

περίοδος κατά την οποία ο δικαιούχος 

παρέμεινε σε κράτηση ως υπόδικος. 

7.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις). 

Κατάθεση: 11.11.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να 

αυξηθούν οι προθεσμίες μέσα στις οποίες θα 

καταβάλλονται τα εξώδικα πρόστιμα. 
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(Αρ. Φακ. 23.02.074.2004) 
 

8.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης 
(Ποικίλες Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2004. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.084.2004). 
 

 

Κατάθεση: 21.12.2004. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε - 

(α) η διαδικασία έφεσης κατά πρωτόδικης 

απόφασης με βάση το Άρθρο 146 του 

Συντάγματος να γίνεται με απλή 

καταχώρηση ειδοποίησης· 

(β) δικαστής που αποφάσισε πρωτόδικα επί 

συγκεκριμένου ζητήματος εξαιρείται της σε 

δεύτερο βαθμό διαδικασίας αναθεώρησης 

επί του ίδιου ζητήματος· 

(γ) δικαστές που συμμετέχουν στη 

δευτεροβάθμια ή κατ’ έφεση διαδικασία, να 

μην επιλαμβάνονται προσφυγών 

πρωτοβάθμιας δικαιοδοσίας για χρονικό 

διάστημα τριών ετών. 

 

9.  Ο περί Κατάργησης της Χρήσης 
Τηβέννου στα Κυπριακά Δικαστήρια 
Νόμος του 2005.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις). 

(Aρ. Φακ. 23.02.006.2005). 

 

Κατάθεση: 10.2.2005. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

κατάργηση της χρήσης τηβέννου στα 

κυπριακά δικαστήρια.  

 

 

10.  Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας 

και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης 
Ανηλίκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2005.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις). 

Κατάθεση: 6.10.2005 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε 

να διευκρινιστεί ότι πρόσωπα τα οποία 

υφίστανται σεξουαλική ή άλλη εκμετάλλευση 

που απαγορεύεται από το νόμο να 

τυγχάνουν της προστασίας που παρέχεται 

από το νόμο αυτό, ανεξάρτητα αν έχουν 

προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία, 
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(Αρ. Φακ. 23.02.050.2005). 
 

 

 

 

καθώς και να προβλεφθεί η δυνατότητα να 

επιτραπεί σε αλλοδαπό πρόσωπο που 

υφίσταται παράνομη εκμετάλλευση στην 

εργασία του, να εργαστεί σε τομέα άλλο από 

αυτόν για τον οποίο αρχικά ζητήθηκε η 

εργοδότησή του, ώστε να του παρέχεται η 

ευκαιρία να απεμπλακεί από το επάγγελμα 

που τυχόν το εκθέτει στον κίνδυνο 

εκμετάλλευσής του. 

 

11.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2006. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.058.2006) 
 

 
 
 

Κατάθεση: 12.10.2006. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να δοθεί η 

δυνατότητα στην Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας όπως, κατά τη διαδικασία 

πλήρωσης μόνιμων θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία, λαμβάνει υπόψη και τα πρόσωπα 

που υπηρετούν ήδη με σύμβαση αορίστου 

χρόνου, ώστε η μακρόχρονη πείρα και οι 

γνώσεις που απέκτησαν τα πρόσωπα αυτά 

στη δημόσια υπηρεσία να αξιοποιούνται για 

την κάλυψη αναγκών σε μόνιμες θέσεις. 

 
12.  O περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Γεώργιου Κ. Γεωργίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Νικόλα Παπαδόπουλου, 

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Ζαχαρία 

Κουλία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.013-2007) 

 

Αποσύρεται από τον κατάλογο των 
εκκρεμοτήτων της Κ.Ε Συγκοινωνιών 
και Έργων και παραμένει στον 
κατάλογο των εκκρεμοτήτων της Κ.Ε 
επιτροπής Νομικών ως η καθ΄ύλην 

Κατάθεση: 15.3.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

προσθήκη νέου άρθρου στον Ποινικό 

Κώδικα, για τη στοιχειοθέτηση του νέου 

αδικήματος της πρόκλησης θανάτου λόγω 

οδήγησης υπό την επήρεια 

οινοπνευματωδών ποτών, ναρκωτικών ή 

φαρμάκων και υπέρβασης του καθορισμένου 

ορίου ταχύτητας, το οποίο επισύρει ποινή 

φυλάκισης μέχρι δέκα χρόνια. 
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αρμόδια επιτροπή έπειτα από με 
απόφαση της Επιτροπής και την 
σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της 
ημερομηνίας 1.9.2016. 
 

13.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική 
Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.019-2007) 

 
 

Κατάθεση: 17.5.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε– 

(α) η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του 

συζύγου της μητέρας του τέκνου για 

προσβολή της πατρότητας να καθοριστεί ως 

το χρονικό σημείο κατά το οποίο 

πληροφορήθηκε για τα περιστατικά από τα 

οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου 

δεν έγινε από αυτόν και 

(β) ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος 

αυτού να επεκταθεί από ένα χρόνο σε τρία 

χρόνια ώστε να συνάδει με το χρόνο 

παραγραφής δικαιωμάτων ή αξιώσεων 

παρόμοιας φύσης. 

14.  Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2007. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.048.020-2007). 
 

Κατάθεση: 17.5.2007. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε 

να καθίσταται δυνατή η υιοθεσία τέκνου από 

τέως σύζυγο του φυσικού του γονέα. 

 

15.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007. 
(Αρ. Φακ. 23.01.048.285-2007). 
 
 

Κατάθεση: 6.12.2007. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου κατά 

τρόπον ώστε- 

(α)  να ρυθμίζεται ο τρόπος διερεύνησης της 

εξακρίβωσης της προέλευσης των 

οικονομικών πόρων δημοσίου υπαλλήλου σε 

περίπτωση που εγερθεί εύλογη υποψία για 
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τον υπάλληλο αυτό ως προς την πηγή των 

οικονομικών του πόρων·  

(β)  σε περίπτωση που το Υπουργικό 

Συμβούλιο ορίσει ερευνώντα λειτουργό 

Νομικό Λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας, αυτός να μπορεί να κατέχει 

θέση κατώτερη της θέσης που κατέχει ο 

υπάλληλος που καταγγέλθηκε· και 

(γ)  να παρέχεται η δυνατότητα στον 

ερευνώντα λειτουργό να καλεί, κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας, οποιονδήποτε 

εμπειρογνώμονα για να τον συμβουλεύει σε 

οποιοδήποτε θέμα της ειδικότητάς του. 

 

16.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2009.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου 

και Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.011-2009). 

 

Κατάθεση: 2.4.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η επιβολή 

υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού 

αιματολογικής εξέτασης για Μεσογειακή 

Αναιμία, σε περίπτωση που τουλάχιστο ένας 

εκ των προτιθέμενων να συνάψουν πολιτικό 

γάμο προσώπων είναι κύπριος πολίτης.  

 

 
17.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2009. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων -

Συνεργασίας Πολιτών) 
(Αρ. Φακ. 23.02.050.039-2009).  
 
 

Κατάθεση: 5.11.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου η τροποποίηση 

του άρθρου 105Α του Ποινικού Κώδικα, το 

οποίο καθιστά αδίκημα την προσπάθεια 

επηρεασμού αρμόδιας αρχής ή δημόσιου 

λειτουργού, καθώς και την παράλειψη 

καταγγελίας του αδικήματος εντός χρονικής 

περιόδου τριών ημερών, έτσι ώστε η εν 

λόγω χρονική περίοδος να επεκταθεί από 

τρεις σε τριάντα ημέρες.  

 

18.  Ο περί Αστικών Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.  
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Γιώργου Λουκαΐδη και Γιώργου 

Κατάθεση: 12.11.2009. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστικών Αδικημάτων 

Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
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K. Γεωργίου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ Αριστερά 

– Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.040-2009). 

 

έγερσης περισσοτέρων από μια αγωγών για 

τον ίδιον θάνατο προσώπου συνεπεία 

αστικού αδικήματος, οι οποίες θα 

συνενώνονται και θα συνεκδικάζονται. 

 

19.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων - 

Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.051.023-2010).  
 
 

Κατάθεση: 29.4.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 67 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε να 

ρυθμίζεται η κοινοποίηση πληροφοριών που 

περιέρχονται σε γνώση δημόσιου 

υπαλλήλου κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, 

κατόπιν αιτήματός του και υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως την 

προστασία του δημόσιου συμφέροντος και 

της ιδιωτικής ζωής τρίτων προσώπων. 

 

20.  Ο περί Ανακουφίσεως Οφειλετών εξ 
Επενδυτικών Δανείων (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμος του 2010. 

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. 

Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, εκ 

μέρους της Αλληλεγγύης και κ. Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.031-2010) 

 

Κατάθεση: 20.5.2010. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία προνοούνται 

ειδικές διατάξεις για την ανακούφιση 

οφειλετών εξ’ επενδυτικών δανείων. 

 

 

21.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011. 
(Αρ. Φακ. 23.01.052.035-2011). 

 

 

Παραπέμφθηκε και στην Κ.Ε. 
Συγκοινωνιών και Έργων. 

Κατάθεση: 20.1.2011. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε 

να παραχωρηθεί εξουσία στο δικαστήριο για 

επιβολή βαθμών ποινής σε πρόσωπα τα 

οποία - 

(α) υποβάλλονται σε προκαταρκτική εξέταση 

εκπνοής για ανίχνευση ποσότητας αλκοόλης 
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 και αρνούνται να παράσχουν ικανοποιητικό 

δείγμα εκπνοής σε τελική εξέταση που τους 

ζητείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 

του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου· ή  

(β) σταθμεύουν ή εγκαταλείπουν το όχημά 

τους σε χώρους στάθμευσης οχημάτων για 

άτομα με αναπηρία.  

 

22.  Ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των 
Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την 
Παραπομπή τους σε Διαιτησία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.052.054-2011). 

 

 

Κατάθεση: 29.9.2011. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 3 του περί της 

Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών 

Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε 

Διαιτησία Νόμου, ώστε να επεκταθεί το πεδίο 

εφαρμογής του νόμου όσον αφορά το ύψος 

και το είδος της καταναλωτικής απαίτησης σε 

σχέση με την οποία εφαρμόζεται ο Νόμος. 

 
23.  Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων 

Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.101-2012). 

 

 

Κατάθεση: 1.11.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, 

Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της 

Κυβείας Νόμου, ώστε να αυξηθεί το όριο της 

ποινής φυλάκισης και του προστίμου που 

προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη 

νομοθεσία σε σχέση με αδικήματα που 

αφορούν οίκους στοιχημάτων ή οίκους 

κυβείας, καθώς και τις διατάξεις που 

αφορούν μερικά ειδικά παιγνίδια. 

 
24.  Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου 

και Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012.  
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου 

εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Κυριάκου 

Χατζηγιάννη, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Αμμοχώστου). 

Κατάθεση: 15.11.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του 

Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμου, 

ώστε να ρυθμιστούν θέματα της επιβολής 

τόκου επί δανείων ή άλλων πιστωτικών 

διευκολύνσεων, κατά τρόπο που να μην 

επιτρέπεται ο ανατοκισμός, η επιβολή τόκων 
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(Αρ. Φακ. 23.02.053.110-2012). 
 
Παραπέμφθηκε και στην Κ.Ε. 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 
 
 

υπερημερίας για καθυστερημένη δόση και η 

ανάκτηση δι΄ αγωγής ως καθυστερημένου 

τόκου επί χρέους ή υποχρεώσεως, ποσού 

που να υπερβαίνει το αρχικό χρέος εν σχέσει 

προς το οποίο αυτό είναι πληρωτέο. 

 

25.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 
Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

Νικόλα Παπαδόπουλου και Πανίκου 

Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος). 

 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.115-2012). 

 

 

Κατάθεση: 6.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα σε αγοραστή ακίνητης 

ιδιοκτησίας να διεκδικήσει και να εξασφαλίσει 

την πληρωμή σ’ αυτόν αποζημιώσεων στην 

περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 

μεταβίβαση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο 

όνομά του, για λόγους που δεν αφορούν τον 

ίδιο και παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε 

διάταγμα ειδικής εκτέλεσης, καθώς και να 

παραταθεί από ένα σε τρία έτη η προθεσμία 

για τη μεταβίβαση από την ημερομηνία 

έκδοσης του διατάγματος ειδικής εκτέλεσης. 

 

26.  O περί της Ρύθμισης των Οφειλών 
Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων 
και Άλλων Διατάξεων Νόμος του 2012. 
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άριστου 

Δαμιανού, Ευανθίας Σάββα και Νίκου 
Κέττηρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά -Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.053.119-2012). 

 

 

 

Κατάθεση: 13.12.2012. 
Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως είχε 

αρχικά κατατεθεί, είναι η προστασία φυσικών 

προσώπων που δεν έχουν πτωχευτική 

ικανότητα, αλλά έχουν περιέλθει χωρίς δόλο 

σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής 

ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών, ώστε 

να τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλουν 

αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο για τη 

ρύθμιση αυτών των οφειλών και πιθανώς 

απαλλαγή είτε εξ’ ολοκλήρου είτε μέρους 

αυτών των οφειλών. 

 

27.  Ο περί Υφυπουργών της Δημοκρατίας 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.037-2013). 

 

Κατάθεση 7.3.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι – 

(α) η παροχή εξουσίας στο Υπουργικό 

Συμβούλιο να διορίζει σε οποιοδήποτε 
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Υπουργείο ένα ή περισσότερους 

Υφυπουργούς, στους οποίους ο Υπουργός ο 

οποίος προΐσταται του συγκεκριμένου 

Υπουργείου να μπορεί να εκχωρήσει 

οποιεσδήποτε από τις εκτελεστικής ή 

διοικητικής φύσεως εξουσίες ή καθήκοντά 

του που απορρέουν από νόμο ή διοικητική 

πράξη που εκδόθηκε δυνάμει του νόμου, ή 

την πολιτική εκπροσώπησή του σε όργανα 

και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού·  

(β) η ρύθμιση των όρων υπηρεσίας, των 

ωφελημάτων, της αντιμισθίας, των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών των 

Υφυπουργών.  

 

28.  Ο περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως 
των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ 
τινός Νόμου, (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.038-2013). 

 

 

Κατάθεση 7.3.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα σε υπουργό ή 

ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας ή 

άλλη αρχή της Δημοκρατίας, να εκχωρεί τις 

εξουσίες του, όχι μόνο σε πρόσωπα που 

κατέχουν θέση στην αρμόδια υπηρεσία του 

υπουργού, αξιωματούχου ή αρχής, αλλά και 

σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που 

διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

 

29.  Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου 

εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.011-2013). 

 

 

 

 

Κατάθεση 14.3.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, 

ώστε, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από 

τον πρωτοφειλέτη των υποχρεώσεών του 

προς οποιοδήποτε πιστωτή, ο εν λόγω 

πιστωτής να προβαίνει πρώτα στη λήψη 

δικαστικών μέτρων εναντίον του 

πρωτοφειλέτη και μόνο σε περίπτωση που 

δεν καθίσταται δυνατή η είσπραξη των 
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οφειλομένων από τον πρωτοφειλέτη να 

προβαίνει στη λήψη δικαστικών μέτρων 

εναντίον του εγγυητή. Περαιτέρω, σε 

περίπτωση που, λόγω μη εξόφλησης του 

χρέους από τον πρωτοφειλέτη, εγγράφεται 

σημείωση (memo) επί ακίνητης ιδιοκτησίας 

του εγγυητή, η ακίνητη ιδιοκτησία του 

εγγυητή που επιβαρύνεται για τους σκοπούς 

της εγγύησης να είναι τόσης αξίας όση η αξία 

του οφειλόμενου χρέους. 

 
30.  Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου των κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.063-2013). 

 

Παραπέμφθηκε και στην Επιτροπή 

Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
Διοικήσεως.  
 

 

Κατάθεση 20.6.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των Άρθρων 133.12, 153.12 

και 158.3 του Συντάγματος ώστε να καταστεί 

δυνατή η διά νόμου μείωση της αντιμισθίας 

των δικαστών σε περίπτωση που, για 

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, κριθεί 

αναγκαία η διά νόμου γενική μείωση της 

αντιμισθίας των κρατικών και ανεξάρτητων 

αξιωματούχων και των εργαζομένων στο 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, των 

οποίων η αντιμισθία καταβάλλεται από τα 

δημόσια ταμεία. 

 

31.  Ο περί της Διαδικασίας Διορισμού, 
Προαγωγής και περί Άλλων Συναφών 
Θεμάτων εν σχέσει προς Υπαλλήλους 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου Νόμος του 2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Μιχάλη 

Γιωργάλλα, εκ μέρους της Αλληλεγγύης 

Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων –Συνεργασία Πολιτών και 

Ζαχαρία Κουλία, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κατάθεση 26.9.2013 
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου 

είναι η μεταφορά της εξουσίας διορισμού, 

προαγωγής και κάθε άλλης αρμοδιότητας 

αφορώσης στην υπηρεσιακή κατάσταση των 

υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών, η 

οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

ασκείται από τα συμβούλια των οργανισμών 

αυτών, στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 

όπως ακριβώς προβλέπει το Άρθρο 122 του 

Συντάγματος.   
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Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.054.091-2013). 

 

32.  Ο περί της Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Μιχάλη 

Γιωργάλλα, εκ μέρους της Αλληλεγγύης και 

Ζαχαρία Κουλία, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος).  

(Αρ. Φακ. 23.02.054.092-2013). 

 

 

 

Κατάθεση 26.9.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αύξηση 

των μελών της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας από πέντε σε εφτά, ώστε να 

υπάρξει πιο αποτελεσματική λειτουργία της 

Επιτροπής ενόψει της προτεινόμενης 

ανάθεσης σε αυτή και των αρμοδιοτήτων 

διορισμού και προαγωγών του μόνιμου 

προσωπικού όλων των οργανισμών 

δημοσίου δικαίου, όπως προβλέπεται στην 

πρόταση νόμου «Ο περί της Διαδικασίας 

Διορισμού, Προαγωγής και περί Άλλων 

Συναφών Θεμάτων εν σχέσει προς 

Υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2013.» [Αρ. 

Φακ. 23.02.054.091-2013]. 

 

33.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2013. 
(Πρόταση νόμου του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Νικόλα 

Παπαδόπουλου και Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος και Γιώργου Περδίκη εκ μέρους 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών).   

(Αρ. Φακ. 23.02.054.095-2013). 

 

Κατάθεση 3.10.2013 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε 

να παρέχεται η δυνατότητα στο Δικαστήριο 

να διατάξει όπως περιουσία που 

αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα ποινικού 

αδικήματος που διαπράχθηκε από πρόσωπο 

που καταδικάστηκε για το αδίκημα αυτό, 

αποδοθεί στον κύριον αυτής ή στο πρόσωπο 

που έχει συμφέρον επ’ αυτής ή να δημευτεί. 

 

 

34.  Ο περί της Ευθύνης των Υπουργών και 
Αξιωματούχων Άνευ Χαρτοφυλακίου 
Νόμος του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.236-2013). 

Κατάθεση 7.11.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία να 

στοιχειοθετούνται τα ποινικά αδικήματα της 
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εκ προθέσεως παράβασης διατάξεων του 

Συντάγματος ή των νόμων της Δημοκρατίας 

και της εκ προθέσεως βλάβης των 

συμφερόντων της Δημοκρατίας από 

Υπουργό (μεμονωμένα ή ως μέλος του 

Υπουργικού Συμβουλίου), τον Κυβερνητικό 

Εκπρόσωπο ή τον Υφυπουργό παρά τω 

Προέδρω, κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους.  

 
35.  Ο περί της Ευθύνης των Ανεξάρτητων 

Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.237-2013). 

 

 

Κατάθεση 7.11.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας ώστε να στοιχειοθετηθούν τα 

ποινικά αδικήματα της εκ προθέσεως 

παράβασης διατάξεων του Συντάγματος ή 

των νόμων της Δημοκρατίας και της εκ 

προθέσεως βλάβης των συμφερόντων της 

Δημοκρατίας από Ανεξάρτητο Αξιωματούχο 

της Δημοκρατίας που διορίζεται δυνάμει των 

διατάξεων του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στη θέση του Γενικού Ελεγκτή 

και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας, του Διοικητή και του 

Υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 

Δημοκρατίας.   
 

36.  Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 
Όπλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
του 2013. 
(Αρ. Φακ. 23.01.054.277-2013). 

 

 

 
 
 

Κατάθεση 19.12.2013 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου, ούτως ώστε να 

διασφαλιστεί ότι η μη έκδοση άδειας 

απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου 

Κατηγορίας Δ, εκτείνεται και στις 

περιπτώσεις που ο αιτητής τέτοιας άδειας 

έχει καταδικαστεί στην αλλοδαπή για 

συγκεκριμένα αδικήματα που προβλέπονται 

ρητά στην υπό αναφορά νομοθεσία. 
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37.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 

Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2014. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Κερύνειας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.055.113-2014). 

 

 

 

 

 

Κατάθεση: 11.12.2014. 
Σκοπός της πρότασης νόμου η τροποποίηση 

του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 

Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να δοθεί νέα 

προθεσμία για την κατάθεση στο αρμόδιο 

κτηματολογικό γραφείο, για σκοπούς ειδικής 

εκτέλεσης, όλων των συμβάσεων πώλησης 

ακίνητης ιδιοκτησίας που συνομολογήθηκαν 

μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του προτεινόμενου νόμου, έστω και αν έχει 

παρέλθει η σχετική προθεσμία που ίσχυε 

κατά τη συνομολόγηση τους, με βάση το 

νόμο. 

 

38.  Ο περί της Αναστολής της Έκδοσης 
Ενταλμάτων Φυλάκισης σε Ορισμένες 
Περιπτώσεις (Προσωρινές Διατάξεις) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

εκ μέρους της Αλληλεγγύης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.010-2015). 

 

 

Κατάθεση 29.1.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

προσωρινή αναστολή της έκδοσης 

ενταλμάτων φυλάκισης που αφορούν 

χρηματικές ποινές και, σε περίπτωση που 

έχουν ήδη εκδοθεί, της εκτέλεσης τέτοιων 

ενταλμάτων, ενόσω διαρκεί η παρούσα 

έκρυθμη οικονομική κατάσταση και τούτο ως 

ελάχιστη βοήθεια προς τους 

αναξιοπαθούντες. 

 

39.  Ο περί Τύπου (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.014-2015). 

 

 

Κατάθεση 5.2.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Τύπου Νόμου, έτσι 

ώστε οι ιδιοκτήτες ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι 

εφημερίδων ή περιοδικών και οι διευθυντές 

τους να έχουν ποινική ευθύνη σε περίπτωση 

που δημοσιεύουν αγγελίες ερωτικού 

περιεχομένου, χωρίς να εξασφαλίζουν 

προηγουμένως από τους παρόχους των εν 

λόγω υπηρεσιών τα σχετικά ιατρικά 

πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι δεν 

πάσχουν από σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα. 
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40.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.042-2015). 

 
Με απόφαση της Ολομέλειας 19.10.2018 
η πρόταση νόμου μεταφέρθηκε από την   
Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 
Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και 
Γυναικών. 
Βλέπε επιστολή κ. Γεώργιου Γεωργίου 
ημερ. 12 Οκτωβρίου 2018. 
 

Κατάθεση: 19.3.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Φυλακών Νόμου έτσι 

ώστε το Συμβούλιο Αποφυλάκισης να 

υποχρεούται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις 

απόψεις του οικογενειακού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος του κρατούμενου και του 

θύματος ή των θυμάτων και των συγγενείς 

αυτών πριν την λήψη της απόφασης του επί 

του αιτήματος του κρατούμενου για την υπό 

όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία για τη 

συνέχιση της έκτισης της ποινής του για το 

εναπομείναν μέρος αυτής εκτός Φυλακών. 

 

41.  Ο περί της Νομικής Αρωγής 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.091-2015). 

 

 

Κατάθεση 30.4.2015 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Νομικής Αρωγής 

Νόμου ούτως ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα δωρεάν νομικής αρωγής σε 

κατόχους αξιογράφων πιστωτικών 

ιδρυμάτων που αποκτήθηκαν τη χρονική 

περίοδο μεταξύ 2008 μέχρι και τον Μάρτιο 

του 2013, και ο καθορισμός του ανώτατου 

ορίου αμοιβής προς τους δικηγόρους, οι 

οποίοι θα παρέχουν νομική αρωγή στις εν 

λόγω υποθέσεις, για σκοπούς περιορισμού 

του ύψους των δαπανών με τις οποίες θα 

επιβαρυνθεί το δημόσιο. 

 
42.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2015. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Άριστου 

Δαμιανού, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.099-2015). 

Κατάθεση: 2.7.2015. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου με τη 

διαγραφή του άρθρου 16 αυτού, το οποίο 

προβλέπει την άρση της ακυρότητας γάμου 

ο οποίος τελέστηκε χωρίς την ελεύθερη 
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συναίνεση των προσώπων που σύνηψαν 

αυτόν. 

 

43.  Ο περί της Δωδέκατης Τροποποίησης 
του Συντάγματος Νόμος του 2015. 
(Αρ. Φακ. 23.01.056.146-2015). 

 

 

Κατάθεση 9.7.2015 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Άρθρου 111 του 

Συντάγματος, ώστε να αντικατασταθεί 

διάταξη, σύμφωνα με την οποία τα 

οικογενειακά δικαστήρια εκδικάζουν 

υποθέσεις διαζυγίου υπό τριμελή σύνθεση, 

με άλλη που να προβλέπει ότι οι υποθέσεις 

αυτές εκδικάζονται από τα οικογενειακά 

δικαστήρια υπό μονομελή σύνθεση.  

 

44.  Ο περί Συμβάσεων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2015. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων- 

Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.056.106-2015). 

 

 

Κατάθεση 24.9.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι είναι η 

τροποποίηση του περί Συμβάσεων Νόμου, 

ώστε να θεωρείται ακυρώσιμη σύμβαση η 

οποία - 

(α) προέκυψε λόγω ψευδών παραστάσεων ή 

τήρησης σιωπής, και συνιστά απάτη κατά 

την έννοια της βασικής νομοθεσίας, έστω και 

αν το μέρος του οποίου η συναίνεση 

παρασχέθηκε με τον τρόπο αυτό ήταν σε 

θέση να ανακαλύψει την αλήθεια 

καταβάλλοντας τη συνήθη επιμέλεια· και  

(β) προέκυψε λόγω απάτης ή ψευδούς 

παράστασης έστω και αν τέτοια απάτη ή 

ψευδής παράσταση δεν προκάλεσε τη 

συναίνεση προς σύναψη σύμβασης του 

μέρους εκείνου επί του οποίου ασκήθηκε η 

απάτη ή στο οποίο υποβλήθηκε ψευδής 

παράσταση. 

 
45.  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων 

Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

Κατάθεση 21.1.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Παραγραφής 

Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ούτως ώστε 
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βουλευτή Κινήματος Οικολόγων -

Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.004-2016). 

 

να παρασχεθεί περισσότερος χρόνος για την 

κατάθεση αστικών αγωγών για 

αποζημιώσεις, με την εισαγωγή πρόνοιας 

που παρατείνει το χρόνο παραγραφής 

αγώγιμων δικαιωμάτων.  

 
46.  Ο περί της Δέκατης Τρίτης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.038-2016). 

Κατάθεση 3.3.2016 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος, με την 

αντικατάσταση του Άρθρου 83 αυτού ώστε 

να περιοριστεί η ασυλία της οποίας 

απολαύουν τα μέλη της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, και αυτή να καλύπτει πλέον 

μόνο το δικαίωμα ψήφου τους και της 

έκφρασης γνώμης, κατά την άσκηση των 

βουλευτικών τους καθηκόντων. 

 

47.  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 
Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 

(Αρ. Φακ. 23.01.057.104-2016). 

 

Κατατέθηκε και στην επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων. 

Κατάθεση 14.7.2016 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως 

Αδικημάτων Νόμου με σκοπό την 

θεσμοθέτηση της εξώδικης ρύθμισης του 

αδικήματος της οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλης, όταν αυτό διαπράττεται από 

συγκεκριμένες κατηγορίες οδηγών 

μηχανοκινήτων οχημάτων που καθορίζονται 

στον περί Οδικής Ασφάλειας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015. 

 

48.  Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 5) Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.105-2016). 

 

Κατατέθηκε και στην επιτροπή 
Συγκοινωνιών και Έργων 
 
 

Κατάθεση 14.7.2016 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων 

Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, 

έτσι ώστε να οριστούν βαθμοί ποινής για τα 

νέα αδικήματα που εισήχθησαν με τον περί 

Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) 

Νόμο του 2015, τα οποία αφορούν την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης από 
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οδηγούς που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες οδηγών, που καθορίζονται στον 

πιο πάνω νόμο. 

 
49.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2016. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 
(Αρ. Φακ. 23.02.057.061-2016). 

Κατάθεση 9.9.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, έτσι ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι οι 

οποίοι παρευρίσκονται σε συνεδρίες των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων εκπροσωπώντας το 

υπουργείο ή το τμήμα ή την υπηρεσία τους, 

να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους επί οποιουδήποτε θέματος 

τους ζητηθεί, διευκρινίζοντας κατά πόσον 

πρόκειται για θέσεις του υπουργείου ή του 

τμήματος ή της υπηρεσίας που 

εκπροσωπούν ή για προσωπικές τους 

θέσεις. 
 

50.  Ο περί Αποκάλυψης Πληροφοριών 
προς Όφελος του Δημοσίου 
Συμφέροντος Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.069-2016). 

Κατάθεση 30.9.2016 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται, είναι η 

θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που προνοεί 

για την προστασία πολιτών, οι οποίοι 

κατέχουν πληροφορίες κακών πρακτικών ή 

φαινομένων διαφθοράς στο χώρο εργασίας 

τους και αποφεύγουν να δώσουν τις 

πληροφορίες αυτές σε θεσμικά όργανα, 

φοβούμενοι δυσμενείς συνέπειες για τους 

ιδίους. Η δημιουργία ενός πλέγματος 

προστασίας των προσώπων αυτών 

ενδέχεται να ενθαρρύνει τους πολίτες να 

αντιδράσουν σε φαινόμενα διαφθοράς που 

παρατηρούν ή υποψιάζονται στους χώρους 

εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό θα 

αποκτήσει η πολιτεία ένα πολύτιμο εργαλείο 

στην καταπολέμηση της διαφθοράς, θα 

συμβάλει στην προαγωγή της διαφάνειας και 
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θα δημιουργηθεί μια υποδομή που θα 

προωθεί μια εργασιακή κουλτούρα η οποία 

σκοπό θα έχει την αποτροπή τέτοιων 

φαινομένων. 

 

51.  Ο περί της Κοινοβουλευτικής 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
(Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις 
Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος).   

(Αρ. Φακ. 23.02.057.079-2016). 

Κατάθεση 7.10.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία εισάγεται ο θεσμός 

της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας 

υποστηριζόμενης από τις υπογραφές πέντε 

χιλιάδων (5 000) πολιτών. Ειδικότερα 

προτείνεται η παροχή δικαιώματος στους 

πολίτες όπως μέσω του θεσμού της 

νομοθετικής πρωτοβουλίας υποβάλλουν στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων υπό όρους και 

προϋποθέσεις προτάσεις πολιτικής 

καλώντας τη Νομοθετική Εξουσία να προβεί 

σε θέσπιση ή τροποποίηση ή κατάργηση 

νομοθεσίας επί θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος και/ή κοινής ωφελείας στους 

τομείς του περιβάλλοντος, γεωργίας, 

ενέργειας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας κ.ά., 

χωρίς η Βουλή των Αντιπροσώπων να 

δεσμεύεται με οποιοδήποτε τρόπο για τον 

τρόπο συζήτησής της και/ή για την ψήφιση 

σε νόμο της πρότασης που υποβάλλεται με 

αυτή. 

 
52.  Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων 

που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2016. 
(Αρ. Φακ. 23.01.057.144-2016). 

Κατάθεση 14.10.2016 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων 

Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν 

υπό Κράτηση Νόμου, ώστε να παρέχεται σε 

πρόσωπα που συλλαμβάνονται και τελούν 

υπό κράτηση το δικαίωμα υποβολής 

παραπόνου μέσω αλληλογραφίας στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών 

και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 
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53.  Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων 
Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
περιλαμβανομένων και των Αρχών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις 
Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου 

και Αννίτας Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.082-2016). 

 

Κατάθεση 14.10.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών 

Ωφελημάτων Κρατικών Υπάλληλων και 

Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 

Περιλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμου έτσι ώστε να μην 

επιτρέπεται σε υπάλληλο κρατικής 

υπηρεσίας εναντίον του οποίου εκκρεμεί 

πειθαρχική διαδικασία, να υποβάλει αίτηση 

για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση. 

 
54.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου 

Γεωργίου, Δημήτρη Δημητρίου και Κώστα 

Κωνσταντίνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.084-2016). 

Κατάθεση 14.10.2016 
Σκοπός της πρότασης είναι η τροποποίηση 

της βασικής νομοθεσίας ώστε να υλοποιηθεί 

η απόφαση του Συμβουλίου του Παγκύπριου 

Δικηγορικό Συλλόγου για υποχρεωτική 

συμμετοχή των μελών του σε 

δραστηριότητες συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης όπως θα καθορίζεται με 

κανονισμό που θα εκδίδεται από το 

Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου. 

 
55.  Ο περί Επιβολής Κυρώσεων για μη 

Ενεργό Συμμόρφωση με Αποφάσεις του 
Διοικητικού Δικαστηρίου (΄Αρθρο 146 
του Συντάγματος) Νόμος του 2016. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου Συμμαχίας Πολιτών και Γιώργου 

Περδίκη, προέδρου Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.057.085-2016). 

 

Κατάθεση 21.10.2016 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι να 

προβλέψει με νόμο κυρώσεις, τις οποίες θα 

μπορεί να επιβάλει το Διοικητικό Δικαστήριο, 

σε περίπτωση μη ενεργού συμμόρφωσης 

οργάνου, αρχής ή προσώπου, με ακυρωτική 

απόφαση που εκδίδεται από το Δικαστήριο 

στην άσκηση της αναθεωρητικής του 

δικαιοδοσίας, δυνάμει της παραγράφου 4 

του Άρθρου 146 του Συντάγματος. 

 

56.  Ο περί της Προστασίας από Κατάθεση 27.1.2017 
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Παρενόχληση και Παρενοχλητική 
Παρακολούθηση Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.021-2017). 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της 

προστασίας προσώπων από συμπεριφορά 

που είναι παρενοχλητική και από 

συμπεριφορά που συνιστά παρενοχλητική 

παρακολούθηση, καθώς και άλλα συναφή 

θέματα. 

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

ποινικοποίηση των αδικημάτων της 

παρενόχλησης και της παρενοχλητικής 

παρακολούθησης, με διαφοροποίηση στις 

ποινές που επιβάλλονται, αναλόγως της 

έντασης της προκληθείσας παρενόχλησης 

και των συνεπειών της στο θύμα, όπως αυτό 

ορίζεται στο νομοσχέδιο, καθώς και ο 

καθορισμός των περιστάσεων, οι οποίες θα 

προσμετρώνται ως επιβαρυντικές κατά την 

επιμέτρηση της ποινής. 

 

57.  Ο περί της Δέκατης Έκτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.004-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των Άρθρων 44 και 71 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

τα οποία προβλέπουν τις περιπτώσεις που 

το λειτούργημα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας παραμένει άνευ φορέος και 

που κενούται η έδρα βουλευτή αντίστοιχα, 

κατά τρόπο που να καθοριστεί σε αυτά η 

δυνατότητα έκπτωσης από το αξίωμα των εν 

λόγω αξιωματούχων μετά από δημοψήφισμα 

που διενεργείται για αθέτηση προεκλογικής 

δέσμευσης προς τους πολίτες.   

 
58.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.008-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου ώστε να ποινικοποιηθεί η 

προσπάθεια επηρεασμού της διαδικασίας 

διορισμού του Προέδρου και των μελών της 
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Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και 

ειδικότερα να απαγορευτεί η με οποιοδήποτε 

τρόπο υποβολή από ή εκ μέρους πολιτικού 

κόμματος καταλόγου προσώπων για 

διορισμό στην εν λόγω επιτροπή. 

 
59.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.009-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου ώστε να 

ποινικοποιηθεί η προσπάθεια επηρεασμού 

της διαδικασίας διορισμού του Προέδρου και 

των μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΕΥ) και ειδικότερα 

να απαγορευτεί η με οποιοδήποτε τρόπο 

υποβολή από ή εκ μέρους πολιτικού 

κόμματος καταλόγου προσώπων για 

διορισμό στην εν λόγω επιτροπή. 

 
60.  Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 
Διοικητικών Συμβουλίων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

προέδρου της Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.010-2017). 

Κατάθεση: 27.1.2017. 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

τροποποίηση του περί Ορισμένων 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός 

Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου ώστε να 

ποινικοποιηθεί η προσπάθεια επηρεασμού 

της διαδικασίας διορισμού του προέδρου και 

των μελών διοικητικού συμβουλίου 

ορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου που λειτουργούν με βάση 

καθορισμένους νόμους και ειδικότερα να 

απαγορευτεί η με οποιοδήποτε τρόπο 

υποβολή από ή εκ μέρους πολιτικού 

κόμματος καταλόγου προσώπων για 

διορισμό στα εν λόγω συμβούλια. 

 
61.  Ο περί Πολιτικής Δικονομίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Ανδρέα Κυπριανού 

Κατάθεση 3.2.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικής Δικονομίας 
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εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.015-2017). 

Νόμου, ώστε η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας 

επί της οποίας εγγράφεται δικαστική 

απόφαση στο επαρχιακό κτηματολογικό 

γραφείο της επαρχίας όπου βρίσκεται η εν 

λόγω ιδιοκτησία η οποία με σημείωση 

(memo) ζητείται να επιβαρυνθεί, για να 

αποτελέσει εγγύηση για την πληρωμή του 

χρέους που οφείλεται δυνάμει της δικαστικής 

απόφασης, να μην υπερβαίνει το διπλάσιο 

του χρέους αυτού, λαμβανομένων υπόψη 

των τυχόν εξόδων και τόκων που 

επιδικάστηκαν με την εν λόγω απόφαση. 

 
62.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2017.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου 

και Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτές Εθνικού 

Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.024-2017). 

Κατάθεση 24.2.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου, είναι η 

δημιουργία Τμήματος Τουριστικής 

Αστυνομίας που σκοπό έχει την άμεση και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών, με την παροχή σε αυτούς 

οδηγιών και πληροφοριών τουριστικού 

ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος, την 

άμεση διερεύνηση καταγγελιών και 

παραπόνων τους και τη λήψη των 

προβλεπόμενων μέτρων για τη θεραπεία 

τους, καθώς και τη μεσολάβηση μεταξύ 

περιηγητών και τουριστικών καταστημάτων ή 

επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός 

τουριστικής περιοχής/ζώνης, με στόχο την 

επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος 

αντιμετωπίζεται από περιηγητές. 
 

63.  Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών 
Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.055-2017). 

Κατάθεση 24.3.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση 

των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας 

του θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών 

με βάση τον οποίο παρέχεται, ευχέρεια 

στους πολίτες της Δημοκρατίας να 

υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση για 
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να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους 

τομείς της αρμοδιότητας της 

συμπεριλαμβανομένης της υποβολής 

νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για 

νομοθετική ρύθμιση, και παράλληλα ρυθμίζει 

την υποχρέωση της Κυβέρνησης να εξετάζει 

ττέτοιο αίτημα στην περίπτωση που 

υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών. 

 
64.  Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.056-2017). 

Κατάθεση 24.3.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο 

εκσυγχρονισμός του περί Διεθνούς 

Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου μέσω του 

καθορισμού της διαδικασίας και των 

κανόνων έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και 

προσωρινών διαταγών. 

 

65.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Διοικητικού Δικαστηρίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.072-2017). 

Κατάθεση 28.4.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμο, 

έτσι ώστε να δημιουργήσει αποτελεσματικές 

θεραπείες στο κυπριακό δίκαιο όπως απαιτεί 

το Άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

την προάσπιση των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (εφεξής «η Σύμβαση») που να 

ανταποκρίνονται σε ισχυρισμούς 

παραβίασης των Άρθρων 2 και 3 της 

Σύμβασης σε περίπτωση απέλασης, 

απομάκρυνσης ή επιστροφής και όπως 

απαιτούν τα ανάλογα Άρθρα 19.2 και 47 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

66.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

Κατάθεση 28.4.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 63 του Ποινικού 

Κώδικα που προβλέπει τον ορισμό του όρου 
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βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.042-2017). 

«παράνομος σύνδεσμος», ώστε αφενός να 

εξειδικευτούν κατά το μέτρο το δυνατό οι 

παράνομες πράξεις, η διενέργεια ή 

ενθάρρυνση των οποίων καθιστά την ένωση 

προσώπων που προβαίνει σ’ αυτές ως 

παράνομο σύνδεσμο, και αφετέρου να 

καθοριστεί ότι πέραν της ένωσης 

προσώπων, δυνατό να συνιστά παράνομο 

σύνδεσμο και η ομάδα προσώπων που 

προβαίνει στις πιο πάνω παράνομές 

πράξεις. Κοντά σ’ αυτά, να διακριθεί η εν 

λόγω συμπεριφορά από τη νόμιμη 

αμφισβήτηση και άσκηση του δημοκρατικού 

δικαιώματος της αμφισβήτησης, της κριτικής 

και της αντιπολίτευσης σε οποιαδήποτε 

νόμιμη κυβέρνηση. 
 

67.  Ο περί Αναφοράς Πράξεων Διαφθοράς 
(Συμπληρωματικά Mέτρα Προστασίας 
και Επιείκειας) Νόμος του 2017. 
(Αρ. Φακ. 23.01.058.092-2017). 

Κατάθεση 26.5.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να 

προβλεφθούν συμπληρωματικά μέτρα 

προστασίας των προσώπων που 

καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς 

επίσης και μέτρα επιείκειας για εκείνους που 

εμπλέκονται αλλά συνεργάζονται πλήρως με 

τις αρχές, για την πλήρη αποκάλυψη και 

δίωξη όλων των υπαιτίων πράξεων 

διαφθοράς. 

68.  Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων 
Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, 
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού) 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.055-2017). 

Κατάθεση 2.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να 

επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο, 

εκπαιδευτικό λειτουργό, δημοτικό και 

κοινοτικό υπάλληλο, υπάλληλο νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου υπάλληλο 

Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας και 

Συμβουλίου Αποχετεύσεων να συμμετέχει 

ως απλό μέλος σε πολιτικό κόμμα της 



 26 
επιλογής του εφόσον αυτός κατέχει θέση με 

μισθοδοτική κλίμακα μέχρι και την κλίμακα 

Α13 και να απαγορεύεται σε όλους τους 

προαναφερθέντες να εκλέγονται ή να 

διορίζονται σε κομματικό αξίωμα πολιτικού 

κόμματος. 

 
69.  Ο περί Αρχείου Πληθυσμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.062-2017). 

 
 

Κατάθεση 16.6.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού 

Νόμου έτσι ώστε να καθορίζονται ρητά στο 

νόμο οι προϋποθέσεις για χορήγηση δελτίου 

ταυτότητας σε ανήλικα πρόσωπα. 

70.  Ο περί της Δέκατης Όγδοης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2017. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη 

προέδρου Κινήματος Οικολόγων -

Συνεργασία Πολιτών, Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας και Παύλου 

Μυλωνά βουλευτή εκλογικής Περιφέρειας 

Λεμεσού). 
 (Αρ. Φακ. 23.02.058.088-2017). 

 

Κατάθεση 22.9.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να 

διασφαλιστεί συνταγματικά η οικονομική 

αυτονομία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  

71.  Ο περί της Διαδικασίας της Δημόσιας 

Διαβούλευσης Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.115-2017). 

Κατάθεση 10.11.2017 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση της διαδικασίας της δημόσιας 

διαβούλευσης σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό 

πολιτικών, συμπεριλαμβανομένων 

νομοσχεδίων, κανονισμών, στρατηγικών και 

προγραμμάτων, με σκοπό να διασφαλιστούν 

η αποτελεσματικότητα του δημόσιου 

διαλόγου και η συμμετοχή όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, οργανωμένων 
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συνόλων ή ατόμων στη διαδικασία.   

Ο προτεινόμενος νόμος ετοιμάστηκε στη 

βάση του Οδηγού Διαβούλευσης, που 

εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών 

τον Οκτώβριο του 2011. 

 
72.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 3) Νόμος του 2017. 

(Αρ. Φακ. 23.01.058.202-2017). 

Κατάθεση 1.12.2017 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση των εδαφίων (4) και (5) του 

άρθρου 44 του περί Δικαστηρίων νόμου, 

ώστε να αρθούν πρακτικά προβλήματα που 

δημιουργούνται από τις εν λόγω πρόνοιες 

και να παρέχεται επαρκής χρόνος στον 

Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου να 

ορίσει Δικαστήριο το οποίο να εκδικάσει το 

αδίκημα της καταφρόνησης του Δικαστηρίου, 

καθώς και στο Δικαστήριο που θα ορισθεί 

από τον Πρόεδρο, να προετοιμασθεί 

καλύτερα και να μελετήσει το φάκελο που θα 

τεθεί ενώπιον του. 
73.  Ο περί Συμμόρφωσης της Διοίκησης 

προς τις Δικαστικές Αποφάσεις που 

Εκδίδονται Δυνάμει του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.006-2018). 

Κατάθεση 3.1.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός 

των επιπτώσεων σε περίπτωση παράβασης 

της παραγράφου 5 του Άρθρου 146 του 

Συντάγματος η οποία προβλέπει ότι κάθε 

απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται 

δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Άρθρου 

δεσμεύει κάθε όργανο ή αρχή της 

Δημοκρατίας και ότι τα όργανα, οι αρχές και 

τα πρόσωπα που αφορά η δικαστική 

απόφαση, υποχρεούνται σε ενεργό 

συμμόρφωση προς την απόφαση αυτή. 

 
74.  Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.036-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο 

εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου 

έτσι ώστε να διασφαλίζονται πρωτίστως τα 

συμφέροντα του παιδιού και να 
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αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 

εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη  του σχετικά με 

οποιοδήποτε θέμα το ενδιαφέρει σε 

οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική 

διαδικασία που προβλέπεται στον Περί 

Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο. 

 
75.  Ο περί Απόπειρας Συνδιαλλαγής και 

Πνευματικής Λύσης του Γάμου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.037-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Απόπειρας 

Συνδιαλλαγής και Πνευματικής Λύσης του 

Γάμου Νόμου με σκοπό ο εκσυγχρονισμός 

του νομοθετικού πλαισίου με την 

αντικατάσταση της λέξης «φρενοβλάβεια» με 

την φράση «ψυχική νόσος» η οποία θα 

πρέπει να πιστοποιείται από αρμόδιο 

κυβερνητικό γιατρό την προσθήκη ως λόγο 

για λύση του γάμου της ενδοοικογενειακής 

βίας κατόπιν καταδικαστικής απόφασης, και 

την τροποποίηση της διαδικασίας 

γνωστοποίησης πρόθεσης καταχώρησης 

αγωγής διαζυγίου στον Επίσκοπο και της 

κοινοποίησης του αποτελέσματος της 

συνδιαλλαγής. 

  

76.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.038-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, με  την 

εισαγωγή του συναινετικού διαζυγίου το 

οποίο εκδίδεται κατόπιν συμφωνίας των 

συζύγων, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων 

που αφορούν το χώρο τέλεσης πολιτικών 

γάμων, τον περιορισμό του δικαιώματος 

έφεσης σε περίπτωση τέλεσης άλλου γάμου 

κατά την περίοδο που υφίσταται δικαίωμα 

έφεσης και τον περιορισμό της παραγραφής 

ακύρωσης γάμου στους ακυρώσιμους 

γάμους. 
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77.  Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.039-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του ορισμού του όρου «τέκνο 

ή γνήσιο τέκνο αποβιώσαντος» ώστε να 

περιλαμβάνει και το τέκνο του αποβιώσαντος 

που γεννήθηκε με τη μέθοδο της 

μεταθανάτιας γονιμοποίησης, νοουμένου ότι 

υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του 

αποθανόντος προσώπου, η οποία είχε δοθεί 

πριν τον θάνατο του, καθώς και έγκριση από 

το Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Ανθρώπινης Αναπαραγωγής . 

 
78.  Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.040-2018). 

 

 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

αναθεώρηση των δικαστικών διαδικασιών, 

της σύνθεσης των δικαστηρίων, της 

δικαιοδοσίας των Οικογενειακών 

Δικαστηρίων και  την αναβάθμιση των 

προσόντων, των εξουσιών και των 

καθηκόντων των δικαστών.  

 
79.  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών 

Σχέσεων των Συζύγων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.041-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου 

ούτως ώστε να καθίσταται υποχρεωτική η 

ακριβής δήλωση της περιουσίας και των 

εισοδημάτων των εν διαστάσει συζύγων για 

καθορισμό του ύψους της διατροφής και την 

προστασία της οικογενειακής στέγης. 

 

80.  Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική 

Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2018. 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση του 

μαχητού τεκμηρίου μητρότητας και 

πατρότητας κατά τρόπο που να 

περιλαμβάνει τέκνο σύμφωνα με το οποίο 
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(Αρ. Φακ. 23.01.059.042-2018). έχει αποκτηθεί με μεταθανάτια 

γονιμοποίηση, καθώς και τη ρύθμιση των 

περιπτώσεων που τέκνο γεννήθηκε 

σύμφωνα με τη διαδικασία της παρένθετης 

μητρότητας ή μετά από τεχνητή 

γονιμοποίηση με δότη  

81.  Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2018. 
(Πρόταση νόμου της κ. Άννας Θεολόγου 

ανεξάρτητης βουλευτού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.002-2018). 

Κατάθεση 16.2.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η παροχή 

δυνατότητας στο δικαστήριο, μετά από 

αίτηση του γονέα με τον οποίο διαμένει 

τέκνο, να αφαιρέσει εν όλω ή εν μέρει τη 

γονική μέριμνα από τον άλλο γονέα, σε 

περίπτωση που αυτός δε διατηρεί 

προσωπική επικοινωνία με τέκνο του για 

περίοδο που υπερβαίνει το ένα (1) έτος 

χωρίς σοβαρό λόγο, είτε έχει εξασφαλίσει 

απόφαση για προσωπική επικοινωνία από 

το Δικαστήριο είτε όχι, και να αναθέτει τη 

γονική μέριμνα στον γονέα με τον οποίο 

διαμένει το τέκνο ή σε επίτροπο, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του 

νόμου. 
82.  Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας 

Ανίκανων Προσώπων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.117-2018). 

 

Παραπέμφθηκε από την Κ.Ε Υγείας με 
απόφαση της Ολομέλειας στις  3 Ιουλίου 
2020. 

Κατάθεση 1.6.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Διαχείρισης 

Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου, 

ώστε να απαλλαγούν οι  δημόσιοι  

υπάλληλοι που χειρίζονται θέματα του εν 

λόγω νόμου από την υποχρέωση καταβολής 

προσωπικής εγγύησης. Περαιτέρω, το 

νομοσχέδιο αποσκοπεί στην παραχώρηση 

του δικαιώματος στο διορισμένο Διαχειριστή 

να εκχωρεί ή και να εξουσιοδοτεί τρίτο 

πρόσωπο να λειτουργεί για λογαριασμό του. 

 
83.  Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής 

Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

Κατάθεση 8.6.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής 



 31 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.127-2018). Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις 

Νόμος, ώστε να καταργηθεί η ανάγκη 

παρέμβασης του Γενικού Εισαγγελέα,  μέσω 

της γραπτής συγκατάθεσης του, πριν την 

επικύρωση της Ευρωπαϊκής Εντολής 

Έρευνας από Δικαστική Αρχή. 

84.  Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων 
Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.156-2018). 

Κατάθεση 28.9.2018 
Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Παραγραφής 

Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου, ώστε στην  

περίπτωση που η αγωγή αφορά παράνομη 

επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία, ο χρόνος 

παραγραφής του αγώγιμου δικαιώματος να 

επεκταθεί από έξι σε δέκα έτη από την 

ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής. 

 

85.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.171-2018). 

 

Κατάθεση 28.9.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 62 του περί 

Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, που αφορά 

στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης 

των δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε να 

διευκρινιστεί ότι-  

(α) οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εμποδίζονται 

να εκφράζονται ελεύθερα για θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος, ακόμα και για θέματα που 

αφορούν την δημόσια υπηρεσία∙ και 

(β) ο περιορισμός και η ανάγκη εξασφάλισης 

προηγούμενης άδειας της αρμόδιας αρχής 

αφορά μόνο στην κοινοποίηση ή στη 

δημοσιοποίηση οποιασδήποτε γραπτής ή 

προφορικής πληροφορίας που σχετίζεται με 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

86.  Ο περί Αστικών Αδικημάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Κ. 

Γεωργίου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

Κατάθεση 28.9.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διά 

νόμου απαγόρευση της αναγραφής κειμένου 

ή συνθημάτων σε τοίχους ή η άνευ σχετικής 

άδειας ζωγραφική σε επιφάνειες (graffiti) σε 
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(Αρ. Φακ. 23.02.059.081-2018). δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, αφού οι 

ενέργειες αυτές θα συνιστούν παράνομη 

επέμβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία. 
 

87.  Ο περί Καταδολίευσης των εκ 

Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.186-2018). 

Κατάθεση 12.10.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Καταδολίευσης των 

εκ Δικαστικής Αποφάσεως Πιστωτών Νόμου  
ώστε στις περιπτώσεις καταδίκης 

προσώπου για παράλειψη πληρωμής 

οποιασδήποτε δόσης που διατάχθηκε από 

το Δικαστήριο, η οποία  παράλειψη δεν 

οφείλεται σε οικονομική ή φυσική αδυναμία, 

το Δικαστήριο να μπορεί να εκδώσει σχετικό  

διάταγμα  είσπραξης οφειλόμενων δόσεων 

ως χρηματική ποινή χωρίς να αποτελεί 

προϋπόθεση η  υποβολή γραπτής αίτησης. 

 

88.  Ο περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2018.  

(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.084-2018). 

 

Κατάθεση 12.10.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης 

και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμου έτσι ώστε να προστεθούν στις 

ελεγχόμενες δυνάμει του νόμου αυτού 

υπόχρεες οντότητες τα καζίνα. 

 

89.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.086-2018). 

Κατάθεση 12.10.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί  Δικηγόρων Νόμου 

έτσι ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός 

του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει το 

επάγγελμα του δικηγόρου.  

 

90.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

Κατάθεση 12.10.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

διαγραφή προνοιών του βασικού νόμου με 
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Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.087-2018). 

 

τις οποίες παρέχεται δικαίωμα σε 

φυλακισμένο , κατά τον υπολογισμό της 

ημίσεος της ποινής του οπότε και δικαιούται 

να υποβάλει αίτημα για αποφυλάκιση επ’ 

αδεία να επωφελείται από τη μείωση της 

ποινής που έχει εξασφαλίσει για λόγους 

επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας. 

 

91.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 4) Νόμος του 2018.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  
Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.059.088-2018). 

Κατάθεση 12.10.2018 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί Φυλακών Νόμους του 

1996 έως 2018 ώστε - 

(α) να δοθεί ορισμός στον όρο «κηδεία» 

ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά και 

παρουσία του κρατουμένου όχι μόνο στην 

εκκλησιαστική τελετουργία δηλαδή στη 

νεκρώσιμο ακολουθία και στη ταφή στενού  

συγγενή του αλλά και σε κάθε άλλη νόμιμη 

διαδικασία διάθεσης της σορού του στενού 

του συγγενή, και 

(β) να επιτρέπεται η μεταφορά κρατουμένου 

με κατάλληλη συνοδεία, εκτός φυλακών για 

να παραστεί σε μνημόσυνο στενού συγγενή 

του.  

(γ) να δοθεί ο ορισμός του όρου «στενός 

συγγενής» για του σκοπούς του άρθρου 15. 

 

92.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου  Νόμος 

του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.188-2018). 

Κατάθεση 19.10.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση και 

λειτουργία πενταμελούς Εμπορικού 

Δικαστηρίου, στο οποίο θα απονεμηθεί η 

συντρέχουσα με τα Επαρχιακά Δικαστήρια 

δικαιοδοσία για να αποφασίζει σε πρώτο 

βαθμό επί των εμπορικών διαφορών, με 

σκοπό την γρήγορη εκδίκαση τους. 

 
93.  Ο περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων 
Κατάθεση 19.10.2018 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 



 34 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται 
από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες 
Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της 
Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. 

(Αρ. Φακ. 23.01.059.192-2018). 

 

τροποποίηση του  περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από 

Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς 

στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 

και για Συναφή Θέματα Νόμου με σκοπό τη 

ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης των 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας, για ποσά εκτιμώμενης αξίας 

κατώτερης των κατωτάτων ορίων που 

καθορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου. 

 

94.  Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων 
που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό 
Κράτηση (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2018. 
(Αρ. Φακ. 23.01.059.209-2018). 

Κατάθεση 30.11.2018  
Σκοπός  του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων 

Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν 

υπό Κράτηση Νόμου με σκοπό την 

κατάργηση του άρθρου 30 του βασικού 

νόμου, το οποίο προβλέπει ποινικές 

κυρώσεις (φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 

τρία έτη ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

τρεις χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές 

ποινές) για άτομα που τελούν υπό κράτηση 

και αποδεδειγμένα προβαίνουν σε 

κατάχρηση του δικαιώματος ιατρικής 

εξέτασης ή και περίθαλψης ή και 

παρακολούθησης, ζητώντας τη διεξαγωγή 

τους χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

υγείας που να δικαιολογεί ιατρική εξέταση ή 

και περίθαλψη ή και παρακολούθηση, με 

σκοπό να τύχουν ανέσεων ή άλλου οφέλους 

ή να ταλαιπωρήσουν οποιοδήποτε μέλος της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής. 

 
95.  Ο περί Εννόμου Αποκαλύψεως Νόμος 

του 2019. 
Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 
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(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.002-2019). 

 

προστασία του εργαζομένου στο δημόσιο ή 

στον ιδιωτικό τομέα από το να υποστεί 

βλάβη στην εργασία του, επειδή έχει προβεί 

σε έννομη αποκάλυψη πληροφοριών οι 

οποίες είναι σχετικές με τη διάπραξη 

ποινικού αδικήματος και/ή αδικήματος 

διασπάθισης δημόσιου χρήματος, με 

απώτερο στόχο την καταπολέμηση της 

διαφθοράς. 

96.  Ο περί της Αστικής Ευθύνης των 
Ανεξάρτητων Αξιωματούχων της 
Δημοκρατίας Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.005-2019). 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, ώστε να καταστεί επιτακτική η 

αστική ευθύνη των ανεξάρτητων 

αξιωματούχων για κάθε απώλεια ή ζημιά την 

οποία αυτοί προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους 

είτε στη Δημοκρατία είτε σε τρίτα πρόσωπα, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους που 

είναι αποτέλεσμα δόλου ή εγκληματικής 

αμέλειας κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς 

τους. 
97.  Ο περί της Αστικής Ευθύνης των 

Προέδρων και των Μελών των 
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου τ ου κ. Γιώργου Λιλλήκα 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.006-2019). 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, ώστε να καταστεί επιτακτική η 

αστική ευθύνη των προέδρων και των μελών 

διοικητικών συμβουλίων νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε 

απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί προξενούν 

εξ υπαιτιότητάς τους είτε στο νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου στο διοικητικό 

συμβούλιο του οποίου υπηρετούν είτε σε 

τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων ή μεροληπτικών αποφάσεών 

τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή 

εγκληματικής αμέλειας κατά την άσκηση της 

αρμοδιότητάς τους. 
98.  Ο περί της Αστικής Ευθύνης των 

Προέδρων και των Μελών της 
Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της 

Κατάθεση 11.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας, ώστε να καταστεί επιτακτική η 
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Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου τ ου κ. Γιώργου Λιλλήκα 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.007-2019). 

αστική ευθύνη των προέδρων και των μελών 

της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της 

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για 

κάθε απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί 

προξενούν εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη 

Δημοκρατία είτε σε τρίτα πρόσωπα, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών ή μεροληπτικών 

αποφάσεών τους που είναι αποτέλεσμα 

δόλου ή εγκληματικής αμέλειας κατά την 

άσκηση της αρμοδιότητάς τους 
 

99.  Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη 
και Προστασία Θυμάτων) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.014-2019). 

Κατάθεση 18.1.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Βίας στην Οικογένεια 

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, 

ώστε να δίνεται το δικαίωμα στο θύμα να 

ζητήσει όπως όλες οι διαδικασίες κατά την 

εκδίκαση της υπόθεσής του να διεξάγονται 

κεκλεισμένων των θυρών.  
100.  Ο περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.024-2019). 

 

Κατάθεση 1.2.2019  
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αυτονόμηση 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

101.  Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.025-2019). 

 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση 

νομικού πλαισίου για τους εθελοντές 

πυροσβέστες με διατάξεις οι οποίες σκοπό 

έχουν τον καλύτερο συντονισμό των 

εθελοντών πυροσβεστών, την εκπαίδευση 

τους, τον καθορισμό των υποχρεώσεων 

τους, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους 

και την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων. 

 
102.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.030-2019). 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων νόμου 

με σκοπό την  αντιμετώπιση των 
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προβλημάτων που έχουν προκύψει στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω του μεγάλου 

αριθμού Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 

(ΜΕΔ), προκειμένου να μπορέσουν οι 

τράπεζες ν’ ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις 

που έχουν αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής . 

103.  Ο περί της Πρόληψης και 
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.032-2019). 

Κατάθεση 1.2.2019 
  Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η σύσταση 

της Αρχής Εποπτείας Καταδικασθέντων για 

Σεξουαλικά Αδικήματα κατά Ανηλίκων, της 

οποίας ο ρόλος είναι η εποπτεία προσώπων 

που καταδικάσθηκαν για σεξουαλικά 

αδικήματα κατά ανηλίκων και 

αποφυλακίσθηκαν και τα οποία 

παραπέμπονται σ’ αυτή με δικαστικό 

διάταγμα.  

 
 

104.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας  
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.015-2019). 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου έτσι ώστε να περιοριστεί η προστασία 

που παρέχεται στον πρόεδρο και στα μέλη 

της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθ’ 

όσον αφορά την αστική ευθύνη αυτών και να 

απαλειφθεί η διάταξή του που ρυθμίζει την 

αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 

ενόψει της προτεινόμενης ρύθμισης των 

θεμάτων αυτών με δύο άλλες προτάσεις 

νόμου, οι οποίες ετοιμάστηκαν και 

προωθείται η κατάθεσή τους στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων παράλληλα με την παρούσα 

πρόταση νόμου. 

 

105.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 



 38 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.016-2019). 

τροποποίηση του περί Δημόσιας 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου έτσι ώστε 

να περιοριστεί η προστασία που παρέχεται 

στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καθ’ όσον αφορά 

την αστική ευθύνη αυτών και να απαλειφθεί 

η διάταξή του που ρυθμίζει την αστική 

ευθύνη των εκπαιδευτικών λειτουργών κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει 

της προτεινόμενης ρύθμισης των θεμάτων 

αυτών με δύο άλλες προτάσεις νόμου, οι 

οποίες ετοιμάστηκαν και προωθείται η 

κατάθεσή τους στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων παράλληλα με την παρούσα 

πρόταση νόμου. 

106.  Ο περί της Αστικής Ευθύνης Δημοσίων 
Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, 
Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, 

βουλευτή Συμμαχίας Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.017-2019). 

 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας ώστε να καταστεί επιτακτική η 

αστική ευθύνη των υπαλλήλων του δημόσιου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για κάθε 

απώλεια ή ζημιά την οποία αυτοί προξενούν 

εξ υπαιτιότητάς τους είτε στη διοίκηση είτε σε 

τρίτα πρόσωπα, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών ή μεροληπτικών αποφάσεών 

τους που είναι αποτέλεσμα δόλου ή 

εγκληματικής αμέλειας κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους 

107.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, προέδρου Δημοκρατικού 

Κόμματος, Γιώργου Περδίκη, προέδρου 

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών  

και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτή 

Αλληλεγγύης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.022-2019). 

Κατάθεση 1.2.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου 

έτσι ώστε να απαγορεύεται σε δικαστή να 

εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης υπόθεση ή 

να μετέχει στην εκδίκαση οποιασδήποτε 

φύσης υπόθεσης εάν -  

(α) έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό 

δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι  

και του τέταρτου βαθμού με 

οποιονδήποτε από τους διαδίκους ή 
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τους δικηγόρους τους ή με δικηγόρο ο 

οποίος συμμετέχει ή εργοδοτείται ή 

απασχολείται στην ίδια εταιρεία 

δικηγόρων ή δικηγορικό γραφείο με 

τον δικηγόρο οποιουδήποτε από τους 

διάδικους, 

(β) βρίσκεται σε οξεία έχθρα με 

οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο (α) πρόσωπα, 

(γ) έχει οποιοδήποτε συμφέρον στην 

έκβαση της υπόθεσης. 

 
108.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 

και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019.  
(Πρόταση νόμου του βουλευτή Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.046-2019). 

Κατάθεση 15.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να 

συμπεριλαμβάνεται στο ειδικό έντυπο για την 

δήλωση περιουσιακών στοιχείων πρόνοια 

δήλωσης των μη εξυπηρετούμενών δανείων 

και της κατάστασης δανείων στα οποία είναι 

εγγυητές τα ελεγχόμενα από το νόμο 

πρόσωπα. 

109.  Ο περί Ερευνητικών Επιτροπών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.047-2019). 

Κατάθεση 15.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ερευνητικών 

Επιτροπών Νόμου ώστε, σε περίπτωση που 

τα ευρήματα της έρευνας της Ερευνητικής 

Επιτροπής και το πόρισμα της που 

καταγράφεται στην έκθεση καταλογίζουν 

ευθύνες σε υπουργό, δημόσιο υπάλληλο ή 

πρόσωπο που εργοδοτείται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία ή στη δημόσια 

υπηρεσία με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού 

Εισαγγελέα, το διορίζον όργανο υποχρεούται 

να προχωρήσει στην παύση του προσώπου 

αυτού. 
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110.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 
και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του βουλευτή κ Αβέρωφ 

Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.050-2019). 

Κατάθεση 15.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, (Πόθεν Έσχες) 

ώστε να καθορισθεί ότι οι υπόχρεοι βάσει 

της εν λόγω νομοθεσίας να υποβάλλουν 

δήλωση περιουσιακών στοιχείων, θα 

περιλαμβάνουν στην προβλεπόμενη βάσει 

της σχετικής νομοθεσίας κατάσταση χρεών 

και περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά 

τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  
111.  Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας 

Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.077-2019). 

Κατάθεση 22.3.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η σύσταση και 

η λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της 

Διαφθοράς αποτελούμενη από ένα 

Επίτροπο Διαφάνειας και δύο βοηθούς η 

οποία θα έχει ως κύρια ευθύνη την ανάληψη 

των αναγκαίων πρωτοβουλιών και ενεργειών 

προς διασφάλιση της συνεκτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων των 

υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου 

δημοσίου και του ιδιωτικό τομέα , σε θέματα 

πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων 

διαφθοράς στα πρότυπα των συστάσεων της 

Επιτροπής GRECO κατά της διαφθοράς. 

 

112.  Ο περί Ποινικού Κώδικα  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου της βουλευτού κ. 

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.051-2019). 

Κατάθεση 22.3.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα με την 

εισαγωγή πρόνοιας για ποινικοποίηση 

συμπεριφορών κακοποίησης ζώων, ώστε να 

τερματιστούν τα φαινόμενα βασανισμού κα 

θανάτωσης ζώων, να προαχθεί η ευημερία 

και η προστασία τους και να ενισχυθεί η 

προσπάθεια δημιουργίας φιλοζωικής 
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συνείδησης στην Κύπρο. 

113.  Ο περί Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
- Αποκατάσταση Προσώπων που 
Καταδικάστηκαν σε Ποινικές Υποθέσεις 
(Αποτελεσματική Εφαρμογή 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.052-2019). 

Κατάθεση 5.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αποφάσεων του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων - Αποκατάσταση Προσώπων 

που Καταδικάστηκαν σε Ποινικές Υποθέσεις 

(Αποτελεσματική Εφαρμογή Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων και Ελευθεριών) Νόμου έτσι 

ώστε να δοθεί επαρκής προθεσμία στους 

δικαιούμενους αποκατάστασης ή ακύρωσης 

της απόφασής του. 
 

114.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 
Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χρίστου 

και Λίνου Παπαγιάννη, βουλευτές του 

Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.060-2019). 

 

Κατάθεση 12.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους Νόμου, ώστε να καταργηθεί η κάρτα 

φιλάθλου. 

 

115.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.061-2019). 

Κατάθεση 12.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η 

συμπερίληψη σε σχέδιο υπηρεσίας, ως 

απαιτούμενου προσόντος, της γνώσης 

οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε βαθμό ή 

επίπεδο ίδιο ή ανώτερο από το βαθμό ή 

επίπεδο της γνώσης που απαιτείται για τις 

επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας ή 

οποιαδήποτε από αυτές. Η ρύθμιση που 

προτείνεται αποσκοπεί στην ανάδειξη και 

προσήκουσα προστασία των επισήμων 

γλωσσών της Δημοκρατίας. 
116.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν 

της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια 
Κατάθεση 19.4.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 
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Υπηρεσίας Θέσεων) Νόμος του 2019.  
(Πρόταση νόμου των κ. Δημήτρη 

Δημητρίου, Γεώργιου Κ. Γεωργίου και 

Κυριάκου Χατζηγιάννη  εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.064-2019). 

νομοθεσίας με την οποία, ως επίπεδο 

γνώσης της ελληνικής γλώσσας στα 

απαιτούμενα προσόντα σε σχέδια υπηρεσίας 

θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, καθορίζεται 

η πάρα πολύ καλή γνώση αντί της πολύ 

καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε 

να επιτευχθεί η αναβάθμιση του εν λόγω 

προσόντος σε σχέση με το απαιτούμενο 

επίπεδο πολύ καλής γνώσης ξένης 

γλώσσας, καθώς και για να αποφευχθεί η 

εξομοίωση της ελληνικής με οποιαδήποτε 

ξένη γλώσσα. 

 
117.  Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και 

Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.108-2019). 

 

 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ίδρυση 

πενταμελούς Εμπορικού Δικαστηρίου και 

Ναυτοδικείου, με συντρέχουσα με τα 

Επαρχιακά Δικαστήρια δικαιοδοσία, που θα 

αναλάβει την εκδίκαση, με ταχείες 

διαδικασίες εμπορικών διαφορών και 

ναυτικών υποθέσεων.  

 

118.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.109-2019). 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αφαίρεση 

των  υποθέσεων του  ναυτοδικείου από την 

δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

όπως ισχύει σήμερα, οι οποίες θα ανατεθούν 

στο υπό ίδρυση Εμπορικό Δικαστήριο και 

Ναυτοδικείο, όπως προβλέπεται στο 

νομοσχέδιο «ο περι Εμπορικού Δικαστηρίου 

και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019». 

 

119.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.111-2019). 

 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου με 

σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 

2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 

2011, σχετικά με την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου». 

 

120.  Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος 
Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα 
Παιδιά που Βρίσκονται σε Σύγκρουση 
με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο 
Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και 
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.113-2019). 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

εγκαθίδρυση ενός συστήματος ποινικής 

δικαιοσύνης ειδικά σχεδιασμένου για τις 

ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σε 

σύγκρουση με το νόμο και τη ρύθμιση 

θεμάτων  αναφορικά με την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παραβατικότητας των 

παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος 

ποινικής δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις 

διεθνώς νομικά δεσμευτικές πράξεις και 

πρότυπα. 

 
121.  Ο περί της Εικοστής Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του  κ. Άντρου Κυπριανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.066-2019). 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 112 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

ώστε αφενός ο Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας και ο Βοηθός Γενικού 

Εισαγγελέως της Δημοκρατίας να διορίζονται 

για χρονική περίοδο έξι ετών με δυνατότητα 

ανανέωσης για μια επιπρόσθετη χρονική 

περίοδο έξι ετών και αφετέρου να 

θεσπίζονται περιορισμοί όσον αφορά τα 

πρόσωπα που δύνανται να αναλάβουν τα 

αξιώματα αυτά.   
 

122.  Ο περί της Εικοστής Πρώτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2019. 

Κατάθεση 10.5.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 115 του 
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(Πρόταση νόμου του  κ. Άντρου Κυπριανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.067-2019). 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

ώστε αφενός ο Γενικός Ελεγκτής και ο 

Βοηθός Γενικού Ελεγκτή να διορίζονται για 

χρονική περίοδο έξι ετών με δυνατότητα 

ανανέωσης για μια επιπρόσθετη χρονική 

περίοδο έξι ετών και αφετέρου να 

θεσπίζονται περιορισμοί όσον αφορά τα 

πρόσωπα που δύνανται να αναλάβουν τα 

αξιώματα αυτά.   
123.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.120-2019). 

Κατάθεση 31.5.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων Χρηστών ή 

Ουσιοεξαρτημένων Νόμου με στόχο την πιο 

αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων 

του  και ειδικότερα των άρθρων 5 και 7 

αυτού, όσον αφορά  αρμοδιότητες της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και στη 

διαδικασία μέχρι την έκδοση διατάγματος 

θεραπείας, αντίστοιχα. 
124.  Ο περί της Εικοστής Δεύτερης  

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 

του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.129-2019). 

Κατάθεση 14.6.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η απόρροια 

των τροποποιήσεων που επέρχονται με 

άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του  περί 

Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 

Διατάξεις) Νόμου του 1964 και στοχεύουν 

στη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των 

δομών και της λειτουργίας των ανώτατων 

βαθμίδων της Δικαιοσύνης, με την 

επαναλειτουργία του Ανώτατου 

Συνταγματικού Δικαστηρίου και του 

Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και τη 

λειτουργία ξεχωριστού Εφετείου. 

 

125.  Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης 

(Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

Κατάθεση 14.6.2019 
 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναδόμηση 

των ανώτατων βαθμίδων της απονομής 
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(Αρ. Φακ. 23.01.060.130-2019). δικαιοσύνης με την επαναλειτουργία του 

Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου και 

του Ανώτατου Δικαστηρίου, αποτελούμενα 

από πέντε (5) Δικαστές έκαστο, τα οποία θα 

έχουν και τριτοβάθμια δικαιοδοσία επί 

νομικών θεμάτων, όταν αυτά σχετίζονται με 

αλλαγή πάγιας νομολογίας, την ορθή 

εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής διάταξης 

νόμου, ή μείζον ζήτημα δημοσίου 

συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας. 

 
126.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.131-2019). 

Κατάθεση 14.6.2019 
 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η απόρροια 

των τροποποιήσεων που επέρχονται με 

άλλο νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί 

Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι 

Διατάξεις) Νόμου του 1964. 

127.  Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.139-2019). 

Κατάθεση 14.6.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συνολική 

αντικατάσταση της υφιστάμενης περί 

Φυλακών νομοθεσίας, η οποία θα 

συμβαδίζει με τις σύγχρονες αντιλήψεις περί 

έκτισης των ποινών και τις διεθνείς αρχές 

περί μεταχείρισης των κρατουμένων. 
128.  Ο περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

βουλευτή Αλληλεγγύης). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.077-2019). 

Κατάθεση 14.6.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, 

ώστε να πληρωθεί διαπιστωθέν κενό 

παρέχοντας σε Αξιωματούχο ή δημόσια 

εκτεθειμένο πρόσωπο, που εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του νόμου, δικαίωμα 

ένστασης κατά απόφασης με την οποία το 

αρμόδιο συμβούλιο του επιβάλλει χρηματικό 

πρόστιμο λόγω παράλειψής του να υποβάλει 

εμπρόθεσμα δήλωση περιουσιακών 
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στοιχείων γνωστής ως «πόθεν έσχες», 

επικαλούμενο ιδιάζουσες ή εξαιρετικές 

συνθήκες που δικαιολογούν την ένσταση. 
129.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.150-2019). 

 

Κατάθεση 5.7.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση άρθρων του Ποινικού Κώδικα 

που εντάσσονται στην ενότητα των 

αδικημάτων κατά της προσωπικής 

ελευθερίας, ώστε να καλυφθούν ελλείψεις 

και κενά που έχουν προκύψει κατά την 

εφαρμογή, των σχετικών διατάξεων. 

 

130.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.151-2019). 

 

Κατάθεση 5.7.2019 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας 

Νόμου, ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα του 

κατηγορουμένου να επιλέγει να προβαίνει σε 

ανώμοτη δήλωση από το εδώλιο. 

131.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 
Χώρους (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου 

και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.087-2019). 

Κατάθεση 5.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της 

Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς 

Χώρους Νόμου, ώστε αφενός να 

διαφοροποιηθεί η διαδικασία έκδοσης 

κάρτας φιλάθλου κυρίως με την απάλειψη 

της δυνατότητας έκδοσής της από την 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου,  

προκειμένου η αρμοδιότητα αυτή να 

παραμείνει αποκλειστικά στον Κυπριακό 

Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και αφετέρου 

να παραχωρηθεί δυνατότητα σε όσα 

σωματεία και αθλητικές εταιρείες το 

επιθυμούν να εκδίδουν κάρτα μέλους.  

 

132.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 

(Πρόταση νόμου του κ. Κωστή Ευσταθίου, 

βουλευτή Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

Κατάθεση 29.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Ο περί Δικηγόρων Νόμου 

έτσι ώστε να προβλέπεται ότι η δυνατότητα 
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ΕΔΕΚ). 
(Αρ. Φακ. 23.02.060.095-2019). 

και ευθύνη σύνταξης συμβολαίων και 

εγγράφων που αφορούν μίσθωση ή 

αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας ανήκει 

αποκλειστικά στους ασκούντες το επάγγελμα 

του δικηγόρου, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η νομιμότητα των εν λόγω πράξεων 

133.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.164-2019). 

Κατάθεση 13.9.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

αντιμετώπιση από τη Δημοκρατία των 

ζητημάτων που προσδιορίζονται στις 

παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στα πλαίσια της διαδικασίας EU PILOT με 

αριθμό αναφοράς EU (2018)9344. Έτσι 

επιτυγχάνεται η ορθότερη μεταφορά των 

άρθρων 8,17,20,22,24 και 25 της Οδηγίας 

2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση 

της σεξουαλικής κακοποίησης και της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και 

της παιδικής πορνογραφίας. 

134.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 
και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2019.  
(Πρόταση νόμου του κ. Παύλου Μυλωνά, 

βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.102-2019). 

Κατάθεση 13.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας Νόμου, ώστε οι 

δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων του 

Προέδρου, των Υπουργών και των 

Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας να 

κατατίθενται και να ελέγχονται από  

Επιτροπή διοριζόμενη από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και αποτελούμενη από ένα 

νομικό εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας 

ως Προέδρο, έναν εκπρόσωπο της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως 

μέλη, κατ΄ ανάλογο προς τον περί 

Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων 

Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο του 2004 , και 

όχι από Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

 

135.  Ο περί της Εικοστής Τρίτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ Γιώργου Περδίκη, 

πρόεδρου του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.107-2019). 

 

Κατάθεση 13.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να επεκταθεί 

η διάρκεια της τακτικής συνόδου της Βουλής 

των Αντιπροσώπων από τρεις έως έξι μήνες 

που είναι σήμερα σε έντεκα έως δώδεκα 

μήνες κατ’ έτος.  Η τροποποίηση αυτή 

στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων 

του Συντάγματος που ρυθμίζουν τη διάρκεια 

της τακτικής συνόδου ώστε αυτές να 

συμβαδίζουν με την πρακτική που 

ακολουθείται επί σειρά ετών, η τακτική 

σύνοδος να διαρκεί από το μήνα Σεπτέμβριο 

μέχρι και το μήνα Ιούλιο. 

 

136.  Ο περί Πολιτικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.175-2019). 

Κατάθεση 27.9.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση των προνοιών του περί 

Πολιτικής Δικονομίας Νόμου που 

αναφέρονται  στην εκτέλεση της δικαστικής 

απόφασης με πώληση κινητών  και στην 

εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη, ώστε 

να ενισχυθεί η δυνατότητα έρευνας σε σχέση 

με την περιουσία του εξ αποφάσεως 

οφειλέτη και η εκτέλεση των δικαστικών 

αποφάσεων επί της κινητής περιουσίας του. 
 

137.  Ο περί της Εικοστής Έκτης 
Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γιώργου Περδίκη 

και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους 

του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Κατάθεση 27.9.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να 

περιληφθεί σε αυτό και να προστατεύεται ως 

θεμελιώδες δικαίωμα, το δικαίωμα κάθε 
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Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.115-2019). 
προσώπου να ζει σε συνθήκες που 

διασφαλίζουν την προστασία της υγείας του, 

του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

 

138.  Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.184-2019). 

 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, 

έτσι ώστε να αυξηθούν οι κλίμακες πολιτικής 

δικαιοδοσίας του Ανώτερου Επαρχιακού 

Δικαστή και του Επαρχιακού Δικαστή με 

σκοπό να επιτευχθεί η μείωση στον αριθμό 

των Ανώτερων Επαρχιακών Δικαστών και 

των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων 

που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του 

έργου της εκκαθάρισης των 

καθυστερημένων υποθέσεων στα 

Δικαστήρια, και, ταυτόχρονα να προσδοθεί 

μεγαλύτερη  ευελιξία στο σύστημα. 

 
139.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.198-2019). 

Κατάθεση 11.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση των άρθρων 243 και 244  του 

περί Ποινικού Κώδικα νόμου που αφορούν 

αδικήματα επιθέσεων, ώστε να αυξηθούν οι 

προβλεπόμενες ποινές και να υπαχθούν 

στην τιμωρούμενη συμπεριφορά και όλες οι 

επιθέσεις εναντίον δημοσίων λειτουργών, οι 

οποίοι ενεργούν κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος.  

 
140.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός)  

(Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.205-2019). 

 

Κατάθεση 16.10.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας νόμου,   

με σκοπό τη διερεύνηση υποθέσεων 

κακοποίησης και κακομεταχείρισης ζώων, 

την οποία θα ασκεί σε όλη την επικράτεια της 

Δημοκρατίας η αστυνομία. Τα μέλη της θα 

λαμβάνουν κατά το χρόνο του ορισμού τους 
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από τον Αρχηγό Αστυνομίας και στη 

συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα 

διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείριση 

και κακοποίησης ζώων και θα συνεργάζονται 

με μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, τα 

οποία, επίσης, θα λαμβάνουν εκπαίδευση 

στα θέματα αυτά.  

 
141.  Ο περί Ποινικού Κώδικα  

(Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 
2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.131-2019). 

Κατάθεση 16.10.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του άρθρου 115 του Ποινικού 

Κώδικα, ώστε να αυξηθούν οι 

προβλεπόμενες για το αδίκημα της δημόσιας 

βλάβης ποινές.  

 
 

142.  Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων 
Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.210-2019). 

 

Κατάθεση 1.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πυροβόλων και Μη 

Πυροβόλων Όπλων Νόμου,  για σκοπούς 

εναρμόνισης με την Οδηγία 2017/853 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Μαΐου του 2017 για 

τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του 

συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της 

απόκτησης και της κατοχής όπλων. 

 

143.  Ο περί Ορισμένων Δημόσια 
Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019. 
(Αρ. Φακ. 23.01.060.211-2019). 

Κατάθεση 1.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, 

ώστε να προβλεφθεί προθεσμία για την 

υποβολή δηλώσεων περιουσίας από τον  

πρόεδρο και τα μέλη του συμβουλίου του 

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι 
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οποίοι με πρόσφατη τροποποίηση του 

βασικού νόμου προστέθηκαν στο σχετικό 

παράρτημα του βασικού νόμου, ως 

ελεγχόμενα πρόσωπα.  

 

144.  Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 4) Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.239-2019). 

 

 

Κατάθεση 22.11.2019 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου 

ώστε : 

(α) η χρονική περίοδος της υπηρεσίας 

μέλους σε οποιαδήποτε Πρεσβεία ή σε 

διπλωματική ή άλλη αποστολή της 

Δημοκρατίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τη χρονική περίοδο που 

καθορίζεται στους περί Εξωτερικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι 

Υπηρεσίας) Κανονισμούς και  

(β) η  χορήγηση άδειας σε μέλος της 

Αστυνομίας για μερική ιδιωτική απασχόληση 

ή πρόσληψη, εφόσον αυτή κρίνεται ότι δεν 

επηρεάζει την άρτια εκτέλεση των 

καθηκόντων του, με τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις που 

καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο 

για την παραχώρηση άδειας μερικής 

ιδιωτικής απασχόλησης στους δημόσιους 

υπαλλήλους. 

 
145.  Ο περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία 

και Μιχάλη Γιωργάλλα, βουλευτών 

Κατάθεση 22.11.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου για τη 

δήλωση και τον έλεγχο περιουσίας (δήλωση 

«πόθεν έσχες») ορισμένων δημόσια 

εκτεθειμένων προσώπων και ορισμένων 

αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ώστε να προστεθούν στους καταλόγους των 
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εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.142-2019). 
Αξιωματούχων και Δημόσια Εκτεθειμένων 

Προσώπων, οι διευθυντές και οι Κύπριοι 

δημοσιογράφοι, καθώς και οποιοσδήποτε 

Επίτροπος ή Έφορος και οι Εισαγγελείς που 

υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
146.  Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής 

στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων 

Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.002-2020). 

Κατάθεση 17.1.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί των Διαδικασιών 

Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των 

Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, έτσι ώστε η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών να δύναται 

να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή 

μέρους του τέλους που καταβάλλεται με την 

υποβολή της προσφυγής στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών κατά την 

κρίση της και λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα της κάθε υπόθεσης. 

 
147.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των  κ. Ζαχαρία Κουλία, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Αμμοχώστου, και Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 
(Αρ. Φακ. 23.02.061.004-2020). 

 

Κατάθεση 24.1.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ώστε οι 

διατάξεις του περί τοκογλυφίας (Άρθρο 

314Α) να εκτείνονται και στα πιστωτικά 

ιδρύματα, τα οποία βάσει του ισχύοντος 

νομικού καθεστώτος, εξαιρούνται. 

148.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Γεωργίου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού, Άριστου 

Δαμιανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις, 

Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος, Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και κ. 

Κατάθεση 24.1.2020 
Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας 

Νόμου με την εισαγωγή σε αυτόν πρόνοιας 

που καθιστά υποχρεωτική την 

οπτικογράφηση και μαγνητοσκόπηση από 

ανακριτή της ανάκρισης, συνέντευξης και 

εξέτασης προσώπου και/ή της λήψης 

κατάθεσης από πρόσωπο σε σχέση με τη 

διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού 

αδικήματος. 
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Μιχάλη Γιωργάλλα βουλευτή Αμμοχώστου 

Αλληλεγγύη). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.061.005-2020). 

 
149.  Ο περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.010-2020). 

 

Κατάθεση 7.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να 

περιληφθούν συγκεκριμένα αδικήματα στην 

κατηγορία των αδικημάτων μετά από 

καταδίκη στα οποία  προβλέπεται η 

δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής 

άδειας για την οδήγηση λεωφορείου ή ταξί 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  
 

150.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.012-2020). 

Κατάθεση 7.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

παρασχεθεί εκ νέου το δικαίωμα σε 

εγκλωβισμένους αγοραστές να καταθέσουν 

εντός της καθοριζόμενης περιόδου, σύμβαση 

πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο 

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο για 

σκοπούς ειδικής εκτέλεσης βάσει των 

διατάξεων της οικείας νομοθεσίας. 
151.  Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, 

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.014-2020). 

Κατάθεση 21.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Γραφείων 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου, 

ώστε η άδεια άσκησης του επαγγέλματος 

του φύλακα και/ή ιδιώτη φύλακα η οποία 

παρέχεται για χρονική περίοδο πέντε (5) 

ετών να είναι προσωπική και να παραμένει 

με τον φύλακα και/ή τον ιδιώτη φύλακα, 

ανεξαρτήτως του τερματισμού της 

απασχόλησής του από ιδιωτικό γραφείο 

παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 
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152.  Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.024-2020). 

 

Κατάθεση 28.2.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Οικογενειακών 

Δικαστηρίων Νόμου, ώστε αυτός να συνάδει 

με την μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό 

των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης 

και ειδικότερα με τη λειτουργία ξεχωριστού 

Εφετείου, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση 

δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας ή/ 

και δικαιοδοσίας επί των δικαστηρίων ειδικής 

δικαιοδοσίας. 

 
153.  Ο περί Ποινικής Δικονομίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Πανίκου Λεωνίδου 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος και Κωστή 

Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ .Φακ. 23.02.061.020-2020). 

Κατάθεση 28.2.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση περί Ποινικής Δικονομίας 

Νόμου, έτσι ώστε να προστεθούν στις 

λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται στο 

κατηγορητήριο με το οποίο αρχίζει η ποινική 

δίωξη προσώπου , τα ονόματα των 

μαρτύρων που προτίθεται να καλέσει η 

κατηγορούσα αρχή, να διαγραφούν 

αναχρονιστικοί όροι που αποτελούν 

κατάλοιπα της αποικιοκρατίας, καθώς και να 

βελτιωθεί η διαδικασία έκδοσης 

διαδικαστικών κανονισμών. 
154.  Ο περί της Εικοστής Έβδομης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 
του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, 

Πρόεδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.030-2020). 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Συντάγματος με την 

προσθήκη σε αυτό πρόνοιας σύμφωνα με 

την οποία σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες 

περιστάσεις , όπως σεισμός, πλημμύρα, 

γενική επιδημία και παρόμοιες περιστάσεις η 

Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από 

εισήγηση του Προέδρου της, να δύναται να 

αποφασίσει δι΄ απολύτου πλειοψηφίας όπως 

διεξάγει τις εργασίες της κατ΄ τρόπο και σε 

τόπο που θα καθορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση για όσο χρονικό διάστημα 
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αποφασίσει σχετικά. 

 
155.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.032-2020). 

 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να 

εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις του άρθρου 

144 αυτού κατά τρόπο που να συνάδει με τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας 

αναφορικά με το τι συνιστά βιασμό. 

 
156.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Κ. 

Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 

Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Χριστιάννας 

Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μιχάλη Γιωργάλλα, εκ μέρους 

του Κινήματος Αλληλεγγύης). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.035-2020). 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμων, με 

στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου 

τέλεσης εικονικών γάμων στην Δημοκρατία. 

 

157.  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Κ. 

Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 

Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Χριστιάννας 

Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μιχάλη Γιωργάλλα, εκ μέρους 

του Κινήματος Αλληλεγγύης). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.036-2020). 

 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικής Συμβίωσης 

Νόμου, με στόχο την αντιμετώπιση του 

φαινομένου τέλεσης εικονικών γάμων ή 

σύναψης πολιτικών συμβιώσεων στην 

Δημοκρατία. 

 

158.  Ο περί Αλλοδαπών και 
Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 

Κατάθεση 13.3.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση των σχετικών με τους 
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(Πρόταση νόμου των κ. Γεώργιου Κ. 

Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, 

Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, Χριστιάννας 

Ερωτοκρίτου, εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικού 

Κόμματος και Μιχάλη Γιωργάλλα, εκ μέρους 

του Κινήματος Αλληλεγγύης). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.037-2020). 

εικονικούς γάμους ή εικονικές πολιτικές 

συμβιώσεις άρθρων με στόχο την 

αντιμετώπιση του φαινομένου τέλεσης 

εικονικών γάμων ή πολιτικών συμβιώσεων 

στη Δημοκρατία. 

 

159.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 
2020. 
(Αρ.Φακ. 23.01.061.052-2020). 

 

Κατάθεση 15.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Ποινικού Κώδικα 
Νόμου με σκοπό την υλοποίηση των 

προνοιών των παραγράφων (β) και (γ) του 

Άρθρου 8 της Διευθέτησης του 2014 μεταξύ 

της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 

και της Βορείου Ιρλανδίας, αναφορικά με τη 

ρύθμιση της ανάπτυξης στις Κυρίαρχες 

Περιοχές των Βάσεων. 

 
160.  Ο περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 
2020. 
(Αρ.Φακ. 23.01.061.053-2020) 

Κατάθεση 15.4.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικαστηρίων Νόμου, 

με σκοπό την  περαιτέρω διεύρυνση της 

υφιστάμενης δικαιοδοσίας των δικαστηρίων 

της Δημοκρατίας τόσο στις ποινικές, όσο και 

στις αστικές υποθέσεις, ώστε να μπορούν να 

εκδικάζουν και υποθέσεις στις οποίες 

κανένας από τα διάδικα μέρη (αστικές), ή ο 

κατηγορούμενος ή ο παραπονούμενος 

(ποινικές) δεν είναι «εξαιρούμενο πρόσωπο» 

σύμφωνα με τη Διευθέτηση. 
161.  Ο περί Αστυνομίας  (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

Κατάθεση 14.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αστυνομίας  Νόμου 
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(Αρ. Φακ. 23.01.061.070-2020). ώστε  να παρασχεθεί η δυνατότητα 

πρόσληψης στην Αστυνομία ειδικών 

αστυνομικών με σύμβαση, με στόχο την 

άμεση και έγκαιρη ενίσχυση της Αστυνομίας 

με προσωπικό για την αντιμετώπιση 

έκτακτων και πιεστικών αναγκών, κατά τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο που προσλαμβάνονται 

στην Εθνική Φρουρά οι συμβασιούχοι 

οπλίτες. 

 

162.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Ξένιας 

Κωνσταντίνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.048-2020). 

 

Κατάθεση 14.5.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμου, έτσι ώστε να 

αντικατασταθεί ο όρος «παιδική 

πορνογραφία» με τον όρο «υλικό 

σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης παιδιού». 

 
163.  Ο περί της Εικοστής Όγδοης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 

του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.081-2020). 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός της παρούσας συνταγματικής 

τροποποίησης είναι η εξουσιοδότηση του 

κοινού νομοθέτη για να ορίζει με νόμο 

προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας, κατά απόφασης, 

πράξης, ή παράλειψης δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου με τρόπο ώστε να 

ασκείται πραγματική προσφυγή, σύμφωνα 

με την Οδηγία 2013/32 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβoυλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες 

για τη χορήγηση και ανάκληση του 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 
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164.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.082-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποπίηση του περί Προσφύγων 

νόμου έτσι ώστε η εξουσιοδότηση του 

κοινού νομοθέτη  να ορίζει με νόμο 

προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας, κατά απόφασης, 

πράξης, ή παράλειψης δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου με τρόπο ώστε να 

ασκείται πραγματική προσφυγή, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2013/32 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβoυλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας 

165.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.083-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας νόμου έτσι ώστε:  

α) να καθοριστεί η προθεσμία άσκησης 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, 

κατ΄επιταγή της Δέκατης Πέμπτης 

τροποποίησης του Συντάγματος, και 

β) να μειωθεί η προθεσμία για καταχώριση 

έφεσης εναντίον απόφασης του Διοικητικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, από 

σαράντα δύο (42) μέρες σε δέκα (10) 

ημέρες, με στόχο να επιτευχθεί η σύντμηση 

της χρονικής διάρκειας ολόκληρης της 

διαδικασίας εξέτασης μιας αίτησης ασύλου, 

με απώτερο σκοπό τη λήψη τελικής 

απόφασης επί των αιτήσεων ασύλου, το 
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συντομότερο δυνατό, κατ΄επιταγή της 

Οδηγίας 2013/32 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

166.  Ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.084-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως νόμου έτσι ώστε να 

μεταφερθεί η εξουσία έκδοσης αποφάσης 

επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και των 

συναφών ενεργειών προς υλοποίηση αυτών, 

στον Ανώτερο Λειτουργό Μετανάστευσης,  

ώστε να υπάρχει ευχέρεια  εκχώρησης της 

εξουσίας αυτής στον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας Ασύλου, με σκοπό να εκδίδεται 

απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης 

ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση 

επί της αίτησης διεθνούς προστασίας σε μία 

ενιαία διοικητική πράξη.  

167.  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου της 
12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας 
για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.085-2020). 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 

των άρθρων 13, 17, 24, 25(2), 25(3), 25(8), 

28(3), 28(4), 117 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –  

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του 

Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, 

σχετικά με την Εφαρμογή Ενισχυμένης 

Συνεργασίας για τη Σύσταση της 

Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», όπως αυτός  

τροποποιείται ή αντικαθίσταται». 
168.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, έτσι ώστε 

να περιληφθεί στα έγγραφα / δηλώσεις που 
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Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.057-2020). 
κατατίθενται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά 

Γραφεία για την μεταβίβαση ακινήτου το 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίου όταν το ακίνητο αφορά σε κτίριο ή 

κτιριακή μονάδα όπως αυτά ορίζονται στο 

περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 

των Κτιρίων.  

169.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 
Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.058-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, έτσι ώστε η 

κατάθεση της σύμβασης από οποιοδήποτε 

των συμβαλλομένων μερών να γίνεται 

αποδεκτή εάν ισχύει μεταξύ άλλων 

προϋποθέσεων ότι στην Σύμβαση θα 

επισυνάπτεται και το Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου όταν η 

ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε κτίριο ή κτιριακή 

μονάδα όπως αυτά ορίζονται στον περί 

Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των 

Κτιρίων Νόμο.   
 

170.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.059-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι ο 

εκσυγχρονισμός μέρους του Ποινικού 

Κώδικα που αφορά στα αδικήματα κατά 

ηθών, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά 

από παρωχημένες, οπισθοδρομικές και 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τη 

σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών έναντι 

αγοριών. 

 

171.  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου της 
12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας 
για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 

των άρθρων 13, 17, 24, 25(2), 25(3), 25(8), 

28(3), 28(4), 117 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
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Εισαγγελίας, Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.085-2020). 

(ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου της 

12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 

Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη 

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», 

όπως αυτός  τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται». 

 

172.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.057-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στα έγγραφα που κατατίθενται 

στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για 

την μεταβίβαση ακινήτου που αφορά κτίριο ή 

κτιριακή μονάδα  όπως αυτά ορίζονται στον 

περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 

των Κτιρίων.  

 

173.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 
Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.058-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στις αναγκαίες διατυπώσεις για 

την  κατάθεση  σύμβασης από οποιοδήποτε 

των συμβαλλομένων μερών η υποβολή του  

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίου όταν η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε 

κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά 

ορίζονται στον περί Ρύθμισης της 

Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.   
 

174.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.059-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι ο 

εκσυγχρονισμός του μέρους του Ποινικού 

Κώδικα που αφορά στα αδικήματα κατά 

ηθών, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά 

από παρωχημένες, οπισθοδρομικές και 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που 
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αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τη 

σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών έναντι 

αγοριών. 

 

175.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.103-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, 

με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητας 

της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές 

ευρωπαϊκές Οδηγίες του τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, στη συμπερίληψη 

των ψευδών δηλώσεων που υποβάλλονται 

στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων στα ποινικά αδικήματα που 

προβλέπονται στη νομοθεσία, κατόπιν 

αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, καθώς και στην υπαγωγή των 

δημοσίων επιχειρήσεων στους Κανονισμούς 

περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης των 

Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 

Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΔΠ138/2016). 

 

176.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 
Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.104-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων 

που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 

των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμου,  με σκοπό  

(α) την διασφάλιση της υποβολής ψευδών 

δηλώσεων στα πλαίσια διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος 
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, της ενέργειας , των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών , στα αδικήματα 

που προβλέπονται στον βασικό νόμο. 

(β) η υπαγωγή όλων των δημοσίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς κοινής ωφελείας στους περί της 

Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 

Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμών του 2016, όπως αυτοί 

τροποποιούνται. 

 
177.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης 
και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.105-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων 

Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα 

Νόμου με σκοπό  

(α) Ο περιορισμός της δυνατότητας 

απευθείας ανάθεσης συμβάσεων 

παραχώρησης υπηρεσιών, αποκλειστικά 

μεταξύ αναθετόντων φορέων που αποτελούν 

αναθέτουσες αρχές(κράτος, αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου), για σκοπούς διασφάλισης της 

συμβατότητας με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 

παραχώρησης  

(β) Η αποσαφήνιση ότι η παραδοχή 

γεγονότων ή διάπραξη πράξης , είτε ενώπιον 

των ανακριτικών αρχών , είτε ενώπιον 

αρμόδιου δικαστηρίου συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

(γ) Η υπαγωγή όλων των δημοσίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
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στους τομείς κοινής ωφέλειας, 

τροποποιούνται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς.  

(γ) Η συμπερίληψη της υποβολής ψευδών 

δηλώσεων στα πλαίσια διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στα 

αδικήματα που προβλέπονται στο βασικό 

νόμο. 

 

178.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και 
Καταδικασθέντων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.072-2020). 

Κατάθεση 3.7.2020 

 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε 

να διαφοροποιηθεί η διαδικασία διορισμού 

των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

κατά τρόπο που να διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν κοινής 

πρότασης των Υπουργών Υγείας και 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αντί 

κατόπιν πρότασης μόνο του Υπουργού 

Υγείας όπως προνοείται σήμερα. 

 
 

179.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.073-2020). 

Κατάθεση 14.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, με 

σκοπό την λήψη δραστικών και 

αποτρεπτικών μέτρων σχετικά την αύξηση 

του μεγάλου αριθμού παράνομων 

μεταναστών, τους οποίους η Δημοκρατία 

αδυνατεί να επαναπατρίσει, και πολλοί εξ 

αυτών προσπαθούν να εξασφαλίσουν 

νόμιμη και μόνιμη διαμονή μέσω τέλεσης 

εικονικού γάμου, με αποκλειστικό σκοπό τη 

διασφάλιση μεταναστευτικού προνομίου. 
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180.  Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.074-2020). 

Κατάθεση 14.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικής Συμβίωσης 

Νόμου έτσι ώστε να αποτρέψει την τέλεση 

εικονικών Πολιτικών Συμβιώσεων και να 

ενισχύσει την διοίκηση να διεξάγει κατάλληλη 

έρευνα σε προτιθέμενες Πολιτικές 

Συμβιώσεις που εγείρουν υποψίες.  

Με την εφαρμογή της επιδιώκεται ο 

τερματισμός της τέλεσης εικονικών 

Πολιτικών Συμβιώσεων. 

181.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 
Παιδικής Πορνογραφίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Ξένιας 

Κωνσταντίνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.048-2020). 

 

Κατάθεση 14.5.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της 

Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας Νόμου έτσι ώστε να 

αντικατασταθεί ο όρος «παιδική 

πορνογραφία» με τον όρο «υλικό 

σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης παιδιού». 

 
182.  Ο περί της Εικοστής Όγδοης 

Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος 

του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.081-2020). 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός της παρούσας συνταγματικής 

τροποποίησης είναι η εξουσιοδότηση του 

κοινού νομοθέτη για να ορίζει με νόμο 

προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής 

ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας, κατά απόφασης, 

πράξης, ή παράλειψης δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου με τρόπο ώστε να 

ασκείται πραγματική προσφυγή, σύμφωνα 

με την Οδηγία 2013/32 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβoυλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες 

για τη χορήγηση και ανάκληση του 

καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
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183.  Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.082-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Προσφύγων νόμου 

έτσι ώστε η εξουσιοδότηση του κοινού 

νομοθέτη  να ορίζει με νόμο προθεσμίες 

για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του 

Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας, κατά απόφασης, πράξης, ή 

παράλειψης δυνάμει του περί 

Προσφύγων Νόμου με τρόπο ώστε να 

ασκείται πραγματική προσφυγή, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2013/32 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβoυλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 

διεθνούς προστασίας 

184.  Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς 

Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.083-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου 

Διεθνούς Προστασίας νόμου έτσι ώστε:  

α) να καθοριστεί η προθεσμία άσκησης 

προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, 

κατ΄επιταγή της Δέκατης Πέμπτης 

τροποποίησης του Συντάγματος, και 

β) να μειωθεί η προθεσμία για καταχώριση 

έφεσης εναντίον απόφασης του Διοικητικού 

Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, από 

σαράντα δύο (42) μέρες σε δέκα (10) 

ημέρες, με στόχο να επιτευχθεί η σύντμηση 

της χρονικής διάρκειας ολόκληρης της 

διαδικασίας εξέτασης μιας αίτησης ασύλου, 

με απώτερο σκοπό τη λήψη τελικής 

απόφασης επί των αιτήσεων ασύλου, το 
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συντομότερο δυνατό, κατ΄επιταγή της 

Οδηγίας 2013/32 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 2013 σχετικά με τις κοινές 

διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 

του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. 

185.  Ο περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 

3) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.084-2020). 

Κατάθεση: 22.5.2020. 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως νόμου έτσι ώστε να 

μεταφερθεί η εξουσία έκδοσης αποφάσης 

επιστροφής και/ή απομάκρυνσης και των 

συναφών ενεργειών προς υλοποίηση αυτών, 

στον Ανώτερο Λειτουργό Μετανάστευσης,  

ώστε να υπάρχει ευχέρεια  εκχώρησης της 

εξουσίας αυτής στον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας Ασύλου, με σκοπό να εκδίδεται 

απόφαση επιστροφής και/ή απομάκρυνσης 

ταυτόχρονα με την απορριπτική απόφαση 

επί της αίτησης διεθνούς προστασίας σε μία 

ενιαία διοικητική πράξη.  

186.  Ο περί της Εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου της 
12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας 
για τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας, Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.085-2020). 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή 

των άρθρων 13, 17, 24, 25(2), 25(3), 25(8), 

28(3), 28(4), 117 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 2017/1939 του Συμβουλίου της 

12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 

Εφαρμογή Ενισχυμένης Συνεργασίας για τη 

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», 

όπως αυτός  τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται». 

 

187.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 
Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2020. 

Κατάθεση 22.5.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η  

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 
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(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.052-2020). 

 

επεκταθεί η προστασία που παρέχεται 

δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIB του 

βασικού νόμου στους καλούμενους 

«εγκλωβισμένους» αγοραστές που 

καταθέτουν στο Τμήμα Κτηματολογίου 

σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου δυνάμει 

διατάγματος Δικαστηρίου που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πώλησης 

Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε οι 

εν λόγω αγοραστές να τυγχάνουν της 

προστασίας αυτής και στην περίπτωση που 

το σχετικό διάταγμα εκδόθηκε μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2019 στη βάση αίτησης που 

καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο πριν την 31η 

Δεκεμβρίου 2019. 

 
188.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.057-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στα έγγραφα που κατατίθενται 

στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία για 

την μεταβίβαση ακινήτου που αφορά κτίριο ή 

κτιριακή μονάδα  όπως αυτά ορίζονται στον 

περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης 

των Κτιρίων.  

 

189.  Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική 
Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.058-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στις αναγκαίες διατυπώσεις για 

την  κατάθεση  σύμβασης από οποιοδήποτε 

των συμβαλλομένων μερών η υποβολή του  

Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίου όταν η ακίνητη ιδιοκτησία αφορά σε 

κτίριο ή κτιριακή μονάδα όπως αυτά 

ορίζονται στον περί Ρύθμισης της 
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Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο.   
 

190.  Ο περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.059-2020). 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι ο 

εκσυγχρονισμός του μέρους του Ποινικού 

Κώδικα που αφορά στα αδικήματα κατά 

ηθών, στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά 

από παρωχημένες, οπισθοδρομικές και 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τη 

σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών έναντι 

αγοριών. 

 

191.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για 

Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.103-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, 

με σκοπό τη διασφάλιση της συμβατότητας 

της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές 

ευρωπαϊκές Οδηγίες του τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, στη συμπερίληψη 

των ψευδών δηλώσεων που υποβάλλονται 

στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων στα ποινικά αδικήματα που 

προβλέπονται στη νομοθεσία, κατόπιν 

αιτήματος της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, καθώς και στην υπαγωγή των 

δημοσίων επιχειρήσεων στους Κανονισμούς 

περί Διαχείρισης της Εκτέλεσης των 

Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 

Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΔΠ138/2016). 

 

192.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που 
Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 
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Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών 
και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 
για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.104-2020). 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων 

που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και 

των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για 

Συναφή Θέματα Νόμου,  με σκοπό  

(α) την διασφάλιση της υποβολής ψευδών 

δηλώσεων στα πλαίσια διαδικασιών 

σύναψης συμβάσεων φορέων που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος 

, της ενέργειας , των μεταφορών και των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών , στα αδικήματα 

που προβλέπονται στον βασικό νόμο. 

(β) η υπαγωγή όλων των δημοσίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς κοινής ωφελείας στους περί της 

Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από 

Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμών του 2016, όπως αυτοί 

τροποποιούνται. 

193.  Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών 
Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης 
και για Συναφή Θέματα 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 
(Αρ. Φακ. 23.01.061.105-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των 

Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων 

Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα 

Νόμου με σκοπό  

(α) Ο περιορισμός της δυνατότητας 

απευθείας ανάθεσης συμβάσεων 

παραχώρησης υπηρεσιών, αποκλειστικά 

μεταξύ αναθετόντων φορέων που αποτελούν 

αναθέτουσες αρχές(κράτος, αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οργανισμούς δημοσίου 

δικαίου), για σκοπούς διασφάλισης της 

συμβατότητας με την ευρωπαϊκή οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
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παραχώρησης  

(β) Η αποσαφήνιση ότι η παραδοχή 

γεγονότων ή διάπραξη πράξης , είτε ενώπιον 

των ανακριτικών αρχών , είτε ενώπιον 

αρμόδιου δικαστηρίου συνιστά σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

(γ) Η υπαγωγή όλων των δημοσίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς κοινής ωφέλειας, 

τροποποιούνται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς.  

(γ) Η συμπερίληψη της υποβολής ψευδών 

δηλώσεων στα πλαίσια διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στα 

αδικήματα που προβλέπονται στο βασικό 

νόμο. 

194.  Ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και 
Καταδικασθέντων Χρηστών ή 
Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.072-2020). 

Κατάθεση 3.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων 

Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου, ώστε 

να διαφοροποιηθεί η διαδικασία διορισμού 

των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

κατά τρόπο που να διορίζονται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν κοινής 

πρότασης των Υπουργών Υγείας και 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αντί 

κατόπιν πρότασης μόνο του Υπουργού 

Υγείας όπως προνοείται σήμερα. 

195.  Ο περί Ερμηνείας  
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2020. 

(Πρόταση νόμου των κ.  Γεώργιου 

Γεωργίου, βουλευτή του Δημοκρατικού 

Συναγερμού, Άριστου Δαμιανού, βουλευτή 

του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, και 

Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ερμηνείας Νόμου 

έτσι ώστε να παραταθεί η προβλεπόμενη 

αναστολή ορισμένων προθεσμιών που 

τίθενται από νομοθεσίες για την άσκηση των 

δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη, με στόχο να διαφυλαχθούν 

τα δικαιώματα αυτά μέχρι τη λήξη των 
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(Αρ. Φακ. 23.02.061.076-2020). 

 
εξαιρετικών και απρόβλεπτων περιστάσεων 

που δημιουργήθηκαν στον τομέα της 

δημόσιας υγείας από την έξαρση της 

πανδημίας COVID-19. Ειδικότερα, στόχος 

της πρότασης νόμου είναι οποιαδήποτε 

προθεσμία ή χρόνος παραγραφής ή λήψης 

μέτρων προβλέπεται σε νόμο ή κανονισμό 

και λήγει εντός της περιόδου από τη 15η 

Μαρτίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, που 

σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του 

νόμου παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 

2020, να παραταθεί περαιτέρω μέχρι την 

31η Δεκεμβρίου 2020. 

 
196.  Ο περί της Ποινικοποίησης της Αγοράς 

Σεξουαλικών Υπηρεσιών Νόμος του 
2020.  

(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.084-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου 

είναι η ποινικοποίηση της αγοράς 

σεξουαλικών υπηρεσιών. Η πορνεία στην 

Κύπρο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με το φαινόμενο βίας 

ενάντια στις γυναίκες ενώ ταυτόχρονα είναι 

ταυτισμένη με το φαινόμενο της εμπορίας 

προσώπων. Η εμπειρία από άλλες χώρες 

αλλά και από σχετικές μελέτες δείχνει ότι η 

ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών 

υπηρεσιών με ταυτόχρονη λειτουργία ενός 

σχεδίου που απεγκλωβίζει άνδρες και 

γυναίκες από τα κυκλώματα πορνείας 

μπορεί να αποτελέσει ισχυρό όπλο απέναντι 

στην εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση 

προσώπων. 

 
197.  Ο περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 
2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Γεώργιου Γεωργίου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να 

διευρυνθεί η εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 44ΙΗ και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 

44ΚΖ.  
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Αμμοχώστου). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.087-2020). 

 

Ειδικότερα, προτείνεται να περιληφθούν 

στην εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 

44ΙΗ και των άρθρων 44ΙΘ μέχρι 44ΚΖ, οι 

περιπτώσεις όπου ακίνητο βαρύνεται με 

σύμβαση, η οποία έχει συνομολογηθεί μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2014 και κατατεθεί σε 

Κτηματολογικό Γραφείο μετά από έκδοση 

διατάγματος Δικαστηρίου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Περί Πώλησης Ακινήτων 

(Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, σε αίτηση που 

κατατέθηκε σε Δικαστήριο μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2019.   

 
198.  Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός)   

(Αρ. 4) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.096-2020). 

Κατάθεση 31.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου 

έτσι ώστε – 

(α) να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις αυτού 

που ρυθμίζουν τη σύγκλιση και τη διεξαγωγή 

των τακτικών γενικών συνελεύσεων των 

Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων και του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με τη 

διαγραφή αναχρονιστικών αναφορών και την 

τροποποίηση του απαιτούμενου αριθμού 

παρόντων στις συνελεύσεις αυτές για 

σκοπούς απαρτίας. 

(β) να αυξηθεί ο αριθμός δικηγόρων που 

πρέπει να αιτηθεί γραπτώς τη σύγκληση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για να 

δημιουργηθεί υποχρέωση στο Συμβούλιο 

αυτού να συγκαλέσει τέτοια συνέλευση και, 

(γ) να διαγραφούν διατάξεις που 

προβλέπουν για τη συμμετοχή του Βοηθού  

Γενικού Εισαγγελέα ως αναπληρωτής του 

Γενικού Εισαγγελέα στις διαδικασίες της 

τακτικής γενικής συνέλευσης του 

Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και στο 
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Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου. 

 
 
 

 

 

 

 
ΕΣ/ΣΛ    31.7.2020 

 

 

 

 
 


