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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τη Δευτέρα,                            

22 Νοεμβρίου 2021, στις 9.30 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 

 9.30 π.μ. 1.

  

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν 

των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 

 

  2.

  

Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής. 

 

Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου                 

(Κανονισμός  41Α): 

 

 9.45 π.μ. - «Ασυνόδευτα παιδιά στην Κύπρο από τις εμπόλεμες ζώνες. 

Δράσεις και ενσωμάτωσή τους.»  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου, Γιώργου Κουκουμά, Άριστου Δαμιανού, Μάριου 

Μαυρίδη, Παύλου Μυλωνά και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) 

 (1.11.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.07.028.001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 
 

1. Στη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν να παραστούν οι ακόλουθοι: 
 

 - Για το Β θέμα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, η Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Υπουργείου 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Αστυνομίας Κύπρου, της 

Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου, της Υπηρεσίας 

Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της 

Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, του Γραφείου του 

Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ, του «Hope For Children» 

CRC Policy Center, του Κυπριακού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, του 

Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, και του Συμβουλίου 

Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.    

[Σύνολο ατόμων 37:  17 προσκεκλημένοι, 9 βουλευτές, 2 γραμματείς, 9 συνεργάτες 

βουλευτών] 

2. Η συνεδρία της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο, σε αίθουσα που 

θα σας ανακοινωθεί κατά την είσοδό σας στο κτίριο. 
 

3. Λόγω των αυξημένων περιοριστικών μέτρων, κάθε υπουργείο/υπηρεσία/ 

οργανισμός/σύνδεσμος θα εκπροσωπείται αποκλειστικά και μόνο από ένα άτομο. 
 

4.  Παρακαλούνται όλοι οι προσκεκλημένοι σε συνεδρίες κοινοβουλευτικών 

επιτροπών, όπως κατά την είσοδό τους στο κτίριο είτε της Βουλής είτε του 

Συνεδριακού Κέντρου φέρουν, απαραιτήτως, μαζί τους τη δική τους προσωπική 

μάσκα. 
 

5. Σημειώνεται ότι όσοι εισέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο για να παραστούν στις 
συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υποχρεούνται με βάση τα σχετικά 
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας για τη νόσο COVID-19, να κατέχουν ένα από τα 
ακόλουθα: 
• Αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου η 

οποία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, ή  
• πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστο με τη μία δόση και νοουμένου ότι έχει 

παρέλθει διάστημα τριών εβδομάδων από την ημερομηνία εμβολιασμού, ή 
• αποδεικτικό στοιχείο αποδέσμευσης από την εν λόγω νόσο με ισχύ έξι μηνών 

από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής θετικής διάγνωσής τους, ή 
• ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid 

Certificate), μόνο στις περιπτώσεις που αυτό αφορά σε εμβολιασμό ή 
αποδέσμευση από την εν λόγω νόσο. 

 

 

 

16 Νοεμβρίου 2021 

 

ΝΠ/Β.Μιχ. 

 


