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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022, και 

συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1.  Τα δικαιώματα των θυμάτων. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου 

Κουκουμά, και Μαρίνας Νικολάου)  

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, τη 

συζήτηση του θέματος, η οποία επικεντρώθηκε στην εφαρμογή του περί της Θέσπισης 

Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία 

Θυμάτων της Εγκληματικότητας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2022 και συγκεκριμένα 

στην υποχρέωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να συντάξουν και να εκπονήσουν 

κώδικα συμπεριφοράς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του βασικού νόμου.  

 

2.  Ο περί της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης και της Διαδικασίας Διακοπής της 

Ανεπιθύμητης Κύησης Νόμος του 2019 

 (Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)  

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, του 

Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Νομικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του 



Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού και του Συνδέσμου 

Ψυχολόγων Κύπρου, τη συζήτηση της υπό αναφοράς πρότασης νόμου, κατά την οποία 

οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν απόψεις επί συγκεκριμένων προνοιών της εν λόγω 

πρότασης νόμου, καταθέτοντας συναφώς γραπτά υπομνήματα. Η επιτροπή 

αποφάσισε όπως συνεχίσει την κατ’ άρθρον συζήτηση σε επόμενη συνεδρία της.  

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών  

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  

 

 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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