
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
IA΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

1.  Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017  
(Πρόταση νόμου της κ. Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.058.119-2017). 

Κατάθεση 20.11.2017. 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση για τις σχέσεις γονέων και 

τέκνων ώστε το δικαστήριο να μπορεί να 

αφαιρεί ή να αναστέλλει το διάταγμα για τη 

γονική μέριμνα από το γονέα εναντίον του 

οποίου εκκρεμεί διερεύνηση υπόθεσης για 

διάπραξη ποινικού αδικήματος το οποίο 

σχετίζεται με την άσκηση βίας ή σεξουαλικής 

παρενόχλησης ή κακοποίησης ή 

οποιουδήποτε άλλου συναφούς αδικήματος 

εναντίον των τέκνων. 

2.  Ο περί της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης 
και της Διαδικασίας Διακοπής Ανεπιθύμητης 
Κύησης Νόμος του 2019. 
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-

Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.092-2019). 

Κατάθεση 12.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

ενός αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου 

το οποίο να διασφαλίζει την παροχή 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο κοινό και 

στα παιδιά. Παράλληλα η πρόταση καθορίζει 

τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και 

ρυθμίζει τόσο τη διαδικασία στην περίπτωση 

που η έγκυος επιθυμεί να προχωρήσει με 

διακοπή της κύησης όσο και τη διαδικασία 

παροχής συμβουλευτικής στήριξης της 

εγκύου. 
3.  Ο περί της Καταπολέμησης Ορισμένων 

Μορφών και Εκδηλώσεων Σεξισμού κατά των 
Γυναικών Νόμος του 2020.  
(Πρόταση Νόμου της κ. Σκεύης Κούτρα 

Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.060-2020). 

 

Κατάθεση 5.6.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση 

μέσω Ποινικού Δικαίου εκδηλούμενων 

δημόσια μορφών σεξισμού κατά των 

γυναικών. 

4.  Ο περί της Καταπολέμησης του Σεξισμού και Κατάθεση 19.6.2020 



2 
 

των Σεξιστικών Συμπεριφορών κατά των 
Γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας Δημητρίου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.070-2020). 

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου 

είναι η θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία 

ποινικοποιούνται φαινόμενα σεξισμού και 

σεξιστικής συμπεριφοράς κατ՚ επιταγήν 

διεθνών συμβάσεων και συστάσεων, έτσι 

που να αντιμετωπισθούν απαράδεκτα 

φαινόμενα που μειώνουν, προσβάλλουν, 

απομονώνουν και προάγουν τις διακρίσεις 

εναντίον γυναίκας ή ομάδας γυναικών βάσει 

αντιλήψεων περί κατωτερότητας του 

γυναικείου φύλου. 
5.  Ο περί Καταπολέμησης του Διαδικτυακά 

Διαδιδόμενου Σεξισμού κατά των Γυναικών 
μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί Συναφών 
Θεμάτων Νόμος του 2020. 

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.083-2020). 

Κατάθεση 17.7.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία ο 

διαδικτυακά διαδιδόμενος σεξισμός 

κατά των γυναικών καθίσταται ιδιώνυμο 

αδίκημα.   

 

 
ΕΣ/ΣΛ  17.7.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


