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Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών 

και Επιτρόπου Διοικήσεως για την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, στις 11.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 11.00 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. Νομοθετική Εργασία: 

 11.15 π.μ. 1.  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) 

Συνέχιση της συζήτησης. 

 

 12.00 μ. 2.  Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.096-2022) 

Έναρξη της κατ’ άρθρον συζήτησης. 

(Τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε ο νόμος 

να είναι σε πλήρη εναρμόνιση τόσο με τις Αρχές της Βενετίας, 

σύμφωνα με τις οποίες η θητεία του Επιτρόπου πρέπει να υπερβαίνει 

αυτήν του οργάνου που τον διορίζει και, σε περίπτωση που η διάρκειά 

της δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, να δύναται να ανανεώνεται για μία 

ακόμη θητεία, όσο και με τις Αρχές των Παρισίων, σύμφωνα με τις 

οποίες η θητεία του Επιτρόπου, όταν ενεργεί και έχει διαπιστευθεί ως 

Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύναται να ανανεώνεται για 

μια ακόμη θητεία.) 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις  

 

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

 - Για το Β1 θέμα, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το 

προβλεπόμενο στον Ν.50(Ι)/2004 Τριμελές Συμβούλιο. 

 

[Σύνολο ατόμων: 21.  2 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

 - Για το Β2 θέμα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της Νομικής Υπηρεσίας 

της Δημοκρατίας. 

 

[Σύνολο ατόμων: 25.  6 προσκεκλημένοι, 11 βουλευτές, 2 γραμματείς, 6 συνεργάτες 

βουλευτών (ένας από κάθε πλευρά)] 

 

2. Κάθε υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία/φορέας/οργάνωση/σύνδεσμος ή άλλο οργανωμένο 

σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

 

 

23 Ιουνίου 2022 

 

ΜΣ/ΜΜ 


