
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΙΑ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

1.  Ο περί της Δέκατης Τροποποίησης του 

Συντάγματος Νόμος του 2013. 

(Πρόταση νόμου των κ. Μιχάλη Γιωργάλλα, 

εκ μέρους της Αλληλεγγύης και Γιώργου 

Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών).   

(Αρ. Φακ. 23.02.054.063-2013). 

 

Αποσύρονται από συνεισηγητές το 

Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, βλέπε 

επιστολή Κ.Σ.ΕΔΕΚ ημερομηνίας 

19.7.2016).   

 

Κατατέθηκε και στην επιτροπή Νομικών 

 

 

 

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. 

 

 

2.  Ο περί Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση 

των Καθηκόντων Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Δημοκρατίας 

Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Συναφών Δραστηριοτήτων τους 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015. 

(Πρόταση νόμου του κ. Άντρου Κυπριανού  

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.020-2015). 

 

Ψηφίστηκε στις 14.4.2016 ΜΕΡΟΣ της 

πρότασης νόμου. 

Είχε γίνει αναφορά (αρ.7/2016) ενώπιον 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο 

εξέδωσε σχετική γνωμάτευση 11 

Απριλίου 2017, σύμφωνα με την οποία ο 

Κατάθεση 12.2.2015 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου ώστε 

να απαγορευθεί πλήρως η ανάληψη 

εργασίας ή η παροχή υπηρεσίας προς το 

δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από εν 

ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους και/ ή 

από επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα 

συνδέονται ή παραπέμπουν σε αυτούς. 

 

 



2 
 

νόμος που ψήφισε η Βουλή στις 

14.4.2016 δεν είναι αντισυνταγματικός, 

ως εκ τούτου, ο εν λόγω νόμος 

δημοσιεύτηκε με τον αρ. 40(Ι) του 2017. 

 

 

 

3.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 

2015. 

(Πρόταση νόμου του κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.056.139-2015). 

 

 

Κατάθεση 5.11.2015 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων 

Νόμου ώστε να απαγορευθεί πλήρως στα 

κοινοβουλευτικά κόμματα η αποδοχή 

εισφορών οποιουδήποτε ποσού, από φυσικά 

και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή/και 

δημόσιου δικαίου. 

 

 

4.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη,  

βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία 

Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.041-2017). 

Κατάθεση 28.4.2017 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιτρόπου 

Διοικήσεως Νόμου, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το πρόσωπο που επιλέγεται 

για διορισμό στη θέση του Επιτρόπου 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, θα κατέχει τις απαιτούμενες 

γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και 

ευαισθησίες που απαιτούνται, για την 

επαρκή ανταπόκριση του στα θέματα 

προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

5.  Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες 

Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και 

Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019. 

(Αρ. Φακ. 23.01.060.133-2019). 

Κατάθεση 14.6.2019 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εξασφάλιση 

της διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης 

δημόσιων αποφάσεων, με απώτερο στόχο 

την αποτροπή δημιουργίας συνθηκών που 

ευνοούν την εμφάνιση φαινομένων 

διαφθοράς. 

Επίσης  ρυθμίζονται θέματα όπως το 
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ασυμβίβαστο Αξιωματούχων, μελών 

κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα και εργαζομένων 

προς όφελος αξιωματούχου με την ιδιότητα 

προσώπων που μπορούν να εμπλακούν 

στις διαδικασίες λήψης δημόσιων 

αποφάσεων, καθώς και το χρονικό διάστημα 

που θα πρέπει να παρέλθει από την ημέρα 

που τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους ώστε 

να μπορούν να εμπλακούν στις διαδικασίες 

αυτές ως εγγεγραμμένα πρόσωπα στο 

προβλεπόμενο από το νομοσχέδιο Μητρώο. 

6.  Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.011-2020). 

Με απόφαση της Ολομέλειας 21.2.2020 

μεταφέρθηκαν από την Κοιν. Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Κατάθεση 24.1.2020 

Σκοπός του  νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 

Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

στις οικείες Συμβουλευτικές Επιτροπές που 

συστήνονται βάσει του Νόμου για να 

συμβουλεύουν την Επιτροπή Δημόσιας 

Υπηρεσίας για την πλήρωση κενών θέσεων 

Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και 

Προαγωγής, δυνάμει των άρθρων 33 και 34, 

να αναθέτουν την ετοιμασία θεμάτων και τη 

βαθμολόγηση των γραπτών της τυχόν 

γραπτής εξέτασης και σε κρατικό 

πανεπιστήμιο ή σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και 

όχι μόνο σε δημόσιους λειτουργούς ή 

κρατικές υπηρεσίες, όπως προβλέπεται 

σήμερα.  

7.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Αρ. Φακ. 23.01.061.012-2020). 

Με απόφαση της Ολομέλειας 21.2.2020 

μεταφέρθηκαν από την Κοιν. Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 

Κατάθεση 24.1.2020 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η 

δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου και την Αστυνομία να αναθέτουν την 

αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής 
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της γραπτής εξέτασης για την πλήρωση 

κενών θέσεων εισδοχής στους οργανισμούς 

τους και σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, και όχι 

μόνο στους φορείς που προβλέπεται σήμερα 

στο Νόμο (Υπηρεσία Εξετάσεων του 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, κρατικά 

πανεπιστήμια και Κέντρο Παραγωγικότητας 

του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων).  

8.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργο Περδίκη, 

πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.051-2020). 

 

Κατάθεση 22.5.2020 

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

κατάργηση των ανώνυμων ιδιωτικών 

εισφορών, χρηματικών και μη, προς τα 

πολιτικά κόμματα.  

 

9.  Ο περί Ερμηνείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου των κ. Μάριου Μαυρίδη, 

Ζαχαρία Ζαχαρίου, Μιχάλη Σοφοκλέους και 

Ξένιας Κωνσταντίνου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού 

Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.062-2020). 

Κατάθεση 19.6.2020 

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η 

τροποποίηση του περί Ερμηνείας Νόμου, 

ώστε να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση 

έκδοσης από τις υπηρεσίες του κράτους 

αποδεικτικού παραλαβής σε κάθε 

ενδιαφερόμενο αναφορικά με την υποβολή 

οποιασδήποτε αίτησης, ένστασης ή 

αιτήματος για τη λήψη οποιωνδήποτε 

στοιχείων ή εγγράφων. 

 

10.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 

και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2020.  

(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, 

Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.078.2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι 

η τροποποίηση του περί του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, γνωστού ως 

«πόθεν έσχες», ώστε- 

1. να καθορισθεί ότι η Ειδική 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία 
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ελέγχει κατά πόσο υπάρχει 

συμμόρφωση προς την υποχρέωση 

κατάθεσης δήλωσης περιουσιακών 

στοιχείων και κατά πόσο αυτή είναι 

σύμφωνη προς τις διατάξεις της εν 

λόγω νομοθεσίας από τα υπόχρεα 

πρόσωπα, συνεπικουρείται στο έργο 

της από νόμιμους ελεγκτές, ο 

διορισμός των οποίων εγκρίνεται με 

Απόφαση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και ισχύει για περίοδο 

πέντε ετών, ήτοι για μία Βουλευτική 

Περίοδο.   

2. Να περιληφθούν στα ελεγχόμενα 

πρόσωπα ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και ο 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας. 

3. Να γίνει ρητή πρόβλεψη ότι για 

σκοπούς δημοσιότητας οι δηλώσεις 

περιουσιακών στοιχείων, όπως και τα 

ονόματα των υπόχρεων προσώπων 

που δεν υπέβαλαν δήλωση θα 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου σώματος για διάστημα όχι 

μικρότερο των τριών (3) μηνών. 

11.  Ο περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και 

Ορισμένων Αξιωματούχων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη Συλλούρη, 

Πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.079-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι 

η τροποποίηση του περί Ορισμένων 

Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) Νόμου, ώστε να περιληφθούν 

στα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα τα οποία 

θα έχουν υποχρέωση προς κατάθεση 



6 
 

δήλωσης περιουσιακών στοιχείων στο 

αρμόδιο Συμβούλιο, όλα τα πρόσωπα τα 

οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

δημόσια ζωή του τόπου επειδή κατέχουν 

διευθυντική και/ή άλλη υψηλόβαθμη θέση 

στη βιομηχανία μέσων μαζικής ενημέρωσης 

και/ή σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες 

στον τομέα του τύπου, ήτοι εφημερίδες ή 

άλλα έντυπα. 

 

 

 

ΧΚ/ΣΛ 17.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


