
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  

ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
IΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

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

Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.060.092-2019). 

Κατάθεση: 12.7.2019 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση 

νομοθεσίας με την οποία διασφαλίζεται η 

παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο 

κοινό και στα παιδιά. Παράλληλα, προτείνεται η 

δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων και 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη στήριξη 

της εγκύου που επιθυμεί να προχωρήσει με 

διακοπή της κύησης όσο και τη διαδικασία 

παροχής συμβουλευτικής στήριξης σε αυτή. 
 

2.  Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας 

Δημητρίου και των κ. Νίκου Τορναρίτη 

και Δημήτρη Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.061.138-2020). 

 

Κατάθεση: 23.10.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας 

που αφορά στην παροχή κινήτρων σε 

ουσιοεξαρτωμένους προς απεξάρτηση, επίδειξη 

καλής διαγωγής και ομαλότερη επανένταξη 

στην κοινωνία, με τη συμμετοχή τους σε 

θεραπευτικό πρόγραμμα. 

 
3.  Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας 

σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε 
Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Σάβιας 

Ορφανίδου, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.065-2021). 

 

Κατάθεση 11.3.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

θεσμοθέτηση νομοθεσίας με την οποία 

καθίσταται υποχρεωτική η παροχή 

προτεραιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους εξυπηρέτησης του κοινού,  σε άτομα τα 

οποία εμπίπτουν σε καθορισμένες ομάδες 

πληθυσμού όπως άτομα με αναπηρία, 

εγκυμονούσες, ηλικιωμένοι.  Συναφώς κρίνεται 

ότι, άτομα τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω 

κατηγορίες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον 

αφορά την εξυπηρέτησή τους σε δημόσιους ή 

ιδιωτικούς χώρους, συνεπώς έχουν ιδιαίτερη 
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ανάγκη πρόσβασης κατά προτεραιότητα σε 

χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, ως ελάχιστη 

ένδειξη αλληλεγγύης και κρατικής μέριμνας 

προς αυτά. 

 

4.  Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας 

Ερωτοκρίτου, βουλευτού εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.178-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ατόμων με Αναπηρίες 

Νόμου, ώστε να παρέχεται εξυπηρέτηση κατά 

προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία σε 

σημεία πώλησης λιανικού εμπορίου και σημεία 

εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών. 

 

5.  Ο περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής 
Βίας και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αννίτας 

Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων). 

(Αρ. Φακ.23.02.063.008-2022). 

Κατάθεση 20.1.2022 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί της Πρόληψης και 

Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών 

και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε ο ορισμός του 

όρου «γυναίκα» να διαμορφωθεί κατά τρόπο 

που να περιλαμβάνει αναφορά σε κορίτσι κάτω 

των δεκαοκτώ ετών, αντί σε πρόσωπο κάτω 

των δεκαοκτώ ετών.   
 

 

 

ΝΠ/ΣΓ/ΣΛ/ΠΙ   
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