
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
 

1.  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 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. 
 
 

Κατάθεση 12.2.2015 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Ασυμβιβάστου προς 

την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων 

Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών 

Δραστηριοτήτων τους (Τροποποιητικός) 

Νόμου, ώστε να απαγορευθεί πλήρως η 

ανάληψη εργασίας ή η παροχή υπηρεσίας 

προς τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα από εν ενεργεία πολιτειακούς 

αξιωματούχους και/ ή από επιχειρήσεις που 

άμεσα ή έμμεσα συνδέονται ή 

παραπέμπουν σε αυτούς. 

 

 

2.  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). 

Με απόφαση της Ολομέλεια ημερ. 
4.9.2020 παραπέμφθηκε από την  

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 
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επιτροπή Νομικών. 
 
 

νομοθεσίας κατάσταση χρεών και 

περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τυχόν 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια.  

 
3.  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). 

 

Με απόφαση της Ολομέλεια ημερ. 
4.9.2020 παραπέμφθηκε από την  
επιτροπή Νομικών. 
 
 
 

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 αντί από 

ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, από  

επιτροπή διοριζόμενη από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και αποτελούμενη από έναν 

νομικό εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας 

ως Προέδρο, έναν εκπρόσωπο της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο 

της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας 

ως μέλη, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων 

στον περί Ορισμένων Δημόσια 

Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων 

Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

(Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο 

του 2004. 

 
4.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 

και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2020.  
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.113-2020) 

Κατάθεση 9.10.2020 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Προέδρου, των 

Υπουργών και των Βουλευτών της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 

Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, ώστε να 

περιληφθεί στις υποχρεώσεις των 

ελεγχόμενων προσώπων η υποχρέωση 

αποκάλυψης οποιουδήποτε συμφέροντος 
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που έχουν σε νομικά πρόσωπα στη 

Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, είτε μέσω 

καταπιστευματοδόχου ή φαινόμενου 

μετόχου είτε υπό την ιδιότητα του 

πραγματικού δικαιούχου.  

 

5.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 
και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2020. 
(Πρόταση νόμου του κ. Άριστου Δαμιανού 

εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις). 

(Αρ.Φακ. 23.02.061.114-2020) 

 
 

Κατάθεση 9.10.2020 
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 

τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των 

άρθρων 32 και 33 του περί της 

Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμου, σε περίπτωση που 

ελεγχόμενο πρόσωπο αποβιώσει ενώ 

υπείχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

περιουσιακών στοιχείων και είχε παραλείψει 

να περιλάβει στη δήλωση του κινητή ή 

ακίνητη περιουσία. 

 

6.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου εκ μέρους του  Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.104-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων 

Νόμου, ώστε να  καταργηθούν οι ανώνυμες 

ιδιωτικές  εισφορές χρηματικών και μη, 

προς τα πολιτικά κόμματα. Απώτερος 

στόχος είναι αφενός η επίτευξη 

πληρέστερης διαφάνειας στην 

χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, 

αφετέρου δε, η  αντιμετώπιση του κινδύνου 

που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη 

χρηματοδότηση μέσω πολλαπλών 

εισφορών χαμηλότερου συγκεκριμένου 

ορίου, για τις οποίες δεν διενεργείται 
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κανένας έλεγχος και καμία ιχνηλασιμότητα. 

 

7.  Ο περί Ορισμένων Δημόσια 
Εκτεθειμένων Προσώπων και 
Ορισμένων Αξιωματούχων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και 
Έλεγχος Περιουσίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου εκ μέρους του  Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

 (Αρ. Φακ. 23.02.062.105-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του Περί του Ορισμένων 

Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 

Περιουσίας) Νόμου, ώστε να διασαφηνιστεί 

το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις έναρξης 

έρευνας από το Συμβούλιο που καθιδρύεται 

βάσει του βασικού νόμου.  Ειδικότερα, με 

την πρόταση νόμου σκοπείται η διενέργεια 

ελέγχου για όλες τις δηλώσεις, οι οποίες 

παρουσιάζουν διαφοροποίηση   

περιουσιακών στοιχείων των αξιωματούχων 

ή των δημόσια εκτεθειμένων προσώπων, 

των συζύγων  και των ανήλικων τέκνων 

τους, όπως και για την προέλευση των εν 

λόγω περιουσιακών στοιχείων. 

 
8.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 

και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας 

Ατταλίδου εκ μέρους του  Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.106-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
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 τη 

δήλωση περιουσιακών στοιχείων δήλωση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων και 

κατάσταση δανείων στα οποία εγγυητές 

είναι τα ελεγχόμενα από τον νόμο 

πρόσωπα. 

 
9.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου της κ. Αλεξάνδρας 

Κατάθεση 16.9.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Επιτρόπου 
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Ατταλίδου εκ μέρους του  Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.107-2021). 

Διοικήσεως Νόμου, 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 ανταπόκρισή του στα θέματα 

προάσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

10.  Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών 
και των Βουλευτών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος 
Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2021.  
(Πρόταση νόμου εκ μέρους της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, 

Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021). 

Κατάθεση 16.9.2021 
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 

εξορθολογισθεί  το υφιστάμενο νομοθετικό  

πλαίσιο  για το ″πόθεν έσχες″ με την 

πλήρωση κενών και άλλων δυσλειτουργιών 

που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή 

του. Ειδικότερα, η πρόταση νόμου συνιστά 

ενοποίηση αριθμού προτάσεων νόμου, οι 

οποίες είχαν κατατεθεί και συζητηθεί κατά 

την παρελθούσα Βουλευτική Περίοδο, με τη 

συμπερίληψη προνοιών των εν λόγω 

σχεδίων νόμου, οι οποίες είχαν γίνει δεκτές 

από την επιτροπή. 

11.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 
Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη 

Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.155-2021). 

Κατάθεση 7.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου  είναι η 

τροποποίηση του  περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί 

παρόμοια διαδικασία πρόσληψης για θέσεις 

εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των 

οποίων η κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

κλίμακα Α9 του κυβερνητικού μισθολογίου 
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 με αυτή που εφαρμόζεται για τις θέσεις 

εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των 

οποίων η μισθοδοτική κλίμακα δεν 

υπερβαίνει αυτή της Α8. 

 
12.  Ο περί της Δημοσιοποίησης της 

Διοικητικής Δραστηριότητας, της 
Διασφάλισης της Διαφάνειας και της 
Εμπέδωσης της Λογοδοσίας των 
Φορέων του Δημόσιου Τομέα, του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των 
Διοικητικών Οργάνων Άσκησης της 
Δημόσιας Διοίκησης και τη Λειτουργία 
της Διαδικτυακής Πύλης «Διαφάνεια» 
Νόμος του 2021. 
(Πρόταση νόμου του κ. Δημήτρη 

Δημητρίου εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.156-2021). 

 

Κατάθεση 7.10.2021 

Σκοπός  της πρότασης νόμου είναι η 

διασφάλιση της διαφάνειας, η εμπέδωση 

της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων στο διαδίκτυο.  

 

13.  Ο περί Πολιτικών Κομμάτων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 
2021.  
(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Σιζόπουλου εκ μέρους του Κινήματος 

Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ). 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.180-2021). 

Κατάθεση 21.10.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων 

Νόμου, ώστε οι αποφάσεις  συλλογικών 

οργάνων πολιτικού κόμματος οι οποίες 

λαμβάνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

καταστατικού του να μην υπόκεινται σε 

δικαστικό έλεγχο.   
14.  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 
2021. 

(Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου 

Μουσιούττα, βουλευτή εκλογικής 

περιφέρειας Λευκωσίας).  

(Αρ. Φακ. 23.02.062.201-2021). 

Κατάθεση 18.11.2021 
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η 

τροποποίηση του περί Αξιολόγησης 

Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου, ώστε αφενός η γραπτή 

εξέταση για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία 

να διεξάγεται κάθε δύο έτη, αντί κατ΄ έτος 

και αφετέρου η αποδοχή διορισμού σε θέση 
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από επιτυχόντα υποψήφιο να συνεπάγεται 

τον αποκλεισμό του από τη διεκδίκηση 

άλλης θέσης που προκηρύσσεται εντός της 

περιόδου των δύο ετών που έπονται της 

ημερομηνίας διεξαγωγής της εξέτασης. 
15.  Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης 

Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από 
Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και 
Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του 
Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2022. 
(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022). 

Κατάθεση 27.1.2022 
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η 

τροποποίηση του περί του Ελέγχου της 

Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα 

από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και 

Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του 

Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου 

Τομέα Νόμου, ώστε να συμπεριληφθεί στον 

ορισμό του όρου «υπάλληλος του δημόσιου 

και το  ευρύτερου δημόσιου τομέα», τα μέλη 

της Αστυνομίας.  

 
 
ΜΣ/ΣΛ 

27.1.2022 

 

 

 

 

 
 

 


