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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, 21η Σεπτεμβρίου 2022, και συνέχισε, παρουσία της 

προέδρου της προβλεπόμενης στον περί Ασυμβιβάστου προς άσκηση των Καθηκόντων 

Ορισμένων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας Ορισμένων Επαγγελματικών και Άλλων 

Συναφών Δραστηριοτήτων τους Νόμο Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου και της 

γενικής διευθύντριας της Βουλής υπό την ιδιότητά της ως μέλους της εν λόγω επιτροπής, τη 

συζήτηση του θέματος «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». 

 Η επιτροπή μελέτησε την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων διατάξεων του 

οικείου νόμου, ώστε να πληρωθούν κενά και άλλες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν 

κατά την εφαρμογή του.   Η πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου κατέθεσε, 

εκ μέρους των υπολοίπων μελών της εν λόγω επιτροπής, υπόμνημα στο οποίο 

επισημαίνονται οι κυριότερες αδυναμίες στην εφαρμογή του οικείου νόμου. Βάσει των 

εισηγήσεων που περιλαμβάνονται στο ίδιο πιο πάνω υπόμνημα, η επιτροπή αποφάσισε την 

ανάθεση στη γραμματεία της επιτροπής της ετοιμασίας πρότασης νόμου για τροποποίηση 

των επιμέρους διατάξεων του οικείου νόμου. 



 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 
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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