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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του με τη 

συμπερίληψη στον ορισμό του όρου «υπάλληλος του δημοσίου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα» των μελών της Αστυνομίας. Η επιτροπή εξέτασε την περαιτέρω 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας, πέραν των μελών της 

Αστυνομίας, αυξάνοντας τον αριθμό των αξιωματούχων, των ελεγχόμενων κρατικών 

υπαλλήλων και εισάγοντας επιπρόσθετα στο πεδίο εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας 

πρόσωπα που υπηρέτησαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, που θα υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά την 

αποχώρησή τους από τη θέση που κατείχαν στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, μέτρο το οποίο δυνατόν να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα 



διαπλοκής και διαφθοράς. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω διεύρυνση του 

πεδίου εφαρμογής του νόμου, η επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο περαιτέρω 

αναθεώρησης του οικείου νόμου, ώστε να συνάδει με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του. 

Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της.  

 

2. Η Εθνική Στρατηγική για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κράτος 

δικαίου και την προστασία αξιών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Δημήτρη Δημητρίου) 

  (Αρ. Φακ. 23.04.039.114-2022) 

  Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, άρχισε τη 

συζήτηση του πιο πάνω εγγράφου πολιτικής, στο οποίο καταγράφονται οι βασικές 

προτεραιότητες και η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ώστε να επιτρέψει στην Κύπρο να έχει ρόλο 

συνδιαμορφωτή στις ευρωπαϊκές πολιτικές που θα καθορίσουν τη μελλοντική μορφή 

και κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα 

δικαιοσύνης, κράτους δικαίου, στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.  

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 
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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 
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