
 
 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

για την Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023, στις 10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

A.  Διαδικαστικά Ζητήματα: 

 

 10.00 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. 

    

B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου 

(Κανονισμός  41Α): 

  

 10.15 π.μ. -  Το φαινόμενο της καταπιεστικής και παρενοχλητικής 

συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας και οι επιπτώσεις 

που επιφέρει στα θύματα. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ρίτας 

Θεοδώρου Σούπερμαν και Ειρήνης Χαραλαμπίδου) 

(27.3.2023) 

(Αρ. Φακ. 23.04.040.033-2023) 

Έναρξη της συζήτησης.  

 

 

 

 

 

 

 

Διευθύντρια 

Yπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Σημειώσεις 

 

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

 

 - Για το Β θέμα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, η Προέδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην 

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, εκπρόσωποι του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της 

Αστυνομίας Κύπρου, της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), 

της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), της Δημοκρατικής 

Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 

Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων 

Υπαλλήλων (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ), της Παγκύπριας Συντεχνίας 

«Ισότητα», της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), 

του Κυπριακού και Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της 

Παγκύπριας Οργάνωσης Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών 

(ΠΟΒΕΚ) και τη Δρ. Σταυρούλα Σουκαρά, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας. 

[Σύνολο ατόμων 36: 16 προσκεκλημένοι, 9 βουλευτές, 2 γραμματείς, 9 

συνεργάτες βουλευτών] 

 

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

άλλο οργανωμένο σύνολο να εκπροσωπείται από ένα μόνο πρόσωπο. 

3. Κατά την προσέλευσή σας στη Βουλή παρακαλείσθε, όπως 

προσκομίζετε βεβαίωση, σύμφωνα με την οποία έχετε αρμοδίως 

εξουσιοδοτηθεί να παραστείτε σε καθορισμένη συνεδρία 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, εκπροσωπώντας συγκεκριμένο 

υπουργείο, ανεξάρτητη υπηρεσία, φορέα, οργάνωση, σύνδεσμο ή άλλο 

οργανωμένο σύνολο, μαζί με την ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης 

συνεδρίας δεόντως σφραγισμένης.  Τα δύο έγγραφα θα επιδεικνύονται 

κατά την είσοδό σας στη Βουλή. 

 

Οι εξουσιοδοτηθέντες να περιορίζονται στον καθορισθέντα αριθμό. 

 

 

28 Μαρτίου 2023 
 

ΝΠ/Β.Μιχ. 
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