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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, 14 Σεπτεμβρίου 2022, και άρχισε, παρουσία του Επιτρόπου 

Διαφάνειας και των μελών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και 

εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου, τη συζήτηση του θέματος «Η λειτουργία της 

Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς». 

 Η εν λόγω Αρχή, η οποία είναι, μεταξύ άλλων, επιφορτισμένη με τη διερεύνηση 

καταγγελιών και πληροφοριών που σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς στο δημόσιο, 

ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και τη σύνταξη εκθέσεων με εισηγήσεις και προτάσεις 

για την πρόληψη και καταπολέμηση πράξεων διαφθοράς προς τις αρμόδιες αρχές, 

ενημέρωσε την επιτροπή για τον πρόσφατο διορισμό των μελών της, που έγινε στις 8 Ιουλίου 

2022.  Περαιτέρω, ο Επίτροπος Διαφάνειας και τα μέλη της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή 

για τις μέχρι σήμερα ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί αναφορικά με τη στέγαση και τη 

στελέχωση της Αρχής και σημείωσαν ότι έχουν ήδη επεξεργαστεί το κείμενο των σχετικών 

κανονισμών οι οποίοι θα ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία εξέτασης σχετικών 

καταγγελιών που θα υποβάλλονται σε αυτήν.  Ο Επίτροπος Διαφάνειας σημείωσε συναφώς 

ότι αναμένεται ότι οι εν λόγω κανονισμοί θα κατατεθούν εντός των επόμενων μηνών προς 

έγκρισή τους στη Βουλή.  



 Η επιτροπή εξέφρασε την ετοιμότητά της να συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία 

της Αρχής και 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 
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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