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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022, και συζήτησε το πιο κάτω θέμα: 

 

1. Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021.  

        (Αρ. Φακ. 23.02.062.127-2021) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και        

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία 

τροποποιεί τον περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο, με σκοπό την ενσωμάτωση σε 

αυτήν προνοιών οι οποίες εξετάστηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες της επιτροπής και 

αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν 

έσχες, στην πλήρωση κενών, καθώς και στη διόρθωση άλλων δυσλειτουργιών που 

παρατηρήθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του. Κατά τη συνεδρία η επιτροπή 

ενημερώθηκε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανάπτυξη του λογισμικού με το οποίο 

θα δημιουργηθεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακών 

στοιχείων υπόχρεων προσώπων και διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων 
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αναφορικά με τον μηχανισμό που θα υιοθετηθεί για έλεγχο της ορθότητας των 

δηλωθέντων  περιουσιακών στοιχείων. Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη συνεδρία της.  

 

2. Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

        (Αρ. Φακ. 23.01.063.096-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η τροποποίηση του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, ώστε ο νόμος να 

εναρμονιστεί 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 (7) έτη, να δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμη 

θητεία.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η εν 

λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθότι, σύμφωνα με τις αρχές των Παρισίων, η 

θητεία του επιτρόπου, όταν ενεργεί και έχει διαπιστευθεί ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, δύναται να επαναδιορίζεται για μία ακόμη θητεία.  Η επιτροπή 

ενημερώθηκε για την ανάγκη ψήφισης του προτεινόμενου νόμου πριν από τον προσεχή 

Οκτώβρη, καθότι κατά τον εν λόγω μήνα προγραμματίζεται η επαναξιολόγηση και 

επαναδιαπίστευση της Επιτρόπου Διοικήσεως ως Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων από την αρμόδια διεθνή υποεπιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο του 

ΟΗΕ. Περαιτέρω, η επιτροπή ενημερώθηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με τις ενέργειές της σε σχέση με τη 

συμμόρφωση του Γραφείου της με τις επιμέρους συστάσεις της αρμόδιας 

υποεπιτροπής του ΟΗΕ και αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου στην 

επόμενη συνεδρία της.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

mailto:ekprosopos-typou@parliament.cy
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Επιμέλεια 

Φλώρα Φλουρέντζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@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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