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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε 

σήμερα, Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Εξέταση της εφαρμογής και τυχόν βελτιώσεις του περί του Ασυμβιβάστου προς 

την Άσκηση των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας 

Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου.  

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

(Αρ. Φακ. 23.04.039.091-2022) 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία της προέδρου της 

προβλεπόμενης στον οικείο νόμο Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου.  Η 

πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου επισήμανε τις αδυναμίες που 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του περί  του Ασυμβιβάστου προς την Άσκηση 

των Καθηκόντων Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων 

Επαγγελματικών και Άλλων Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμου, ο οποίος προνοεί 

για το ασυμβίβαστο αξιωματούχων που περιλαμβάνεται στον πίνακα του οικείου 

νόμου, περιλαμβανομένων των βουλευτών. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει επιτακτική 



ανάγκη τροποποίησης της οικείας νομοθεσίας, ώστε αυτός να καταστεί 

αποτελεσματικότερος.  Ειδικότερα, σημείωσε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για 

επανεξέταση ορισμένων προνοιών του εν λόγω νόμου, μεταξύ των οποίων είναι και οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, και δεσμεύτηκε να υποβάλει 

στην επιτροπή υπόμνημα στο οποίο να διατυπώνονται όλες οι αδυναμίες του οικείου 

νόμου οι οποίες χρήζουν επανεξέταση.  Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα 

τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε με την ανάγκη αναθεώρησης του οικείου νόμου και 

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 ολοκλήρωσε τη μελέτη του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε την 

υποβολή του στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email:  ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

Email: 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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