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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023, και 

συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

(Κανονισμός 41Α): 

1. «Η ανάγκη ενίσχυσης της υπηρεσίας οπτικοακουστικών μέσων για τα άτομα με 

ακουστική αναπηρία από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου». 

   (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Σταύρου Παπαδούρη)  

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στην παρουσία των αρμόδιων 

κυβερνητικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων. Ειδικότερα η επιτροπή ενημερώθηκε 

από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου οπτικοακουστικών μέσων για τα άτομα με 

ακουστική αναπηρία, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι αναβάθμισης των εν λόγω  

υπηρεσιών.   

 

 Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της.     
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2. «Διάκριση λόγω φύλου στους όρους αγοράς υπηρεσιών για διδασκαλία στα 

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.»  

 Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στην παρουσία των αρμόδιων 

κυβερνητικών υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη 

διάκριση λόγω φύλου στους όρους αγοράς υπηρεσιών για διδασκαλία στα Κρατικά 

Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και στα συμπεράσματα-εισηγήσεις που περιέχονται στην σχετική 

έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την 

ιδιότητα της ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, ημερομηνίας 15 

Φεβρουαρίου 2023.  

 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων 

Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

 

 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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