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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, 28 Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

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 συνέχισε την εξέταση του κειμένου της πρότασης νόμου, η οποία 

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

Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, με σκοπό την 

ενσωμάτωση σε αυτόν προνοιών οι οποίες εξετάστηκαν σε προηγούμενες συνεδρίες 

της επιτροπής και αποσκοπούν στον εξορθολογισμό του υφιστάμενου νομοθετικού 

πλαισίου για το πόθεν έσχες και στην πλήρωση κενών και άλλων δυσλειτουργιών που 

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

επικεντρώθηκε σε επιμέρους θέματα που αφορούν στη βελτίωση του όλου 

συστήματος ελέγχου της ορθότητας του περιεχόμενου της δήλωσης.   

 Συναφώς, η επιτροπή μελέτησε, μεταξύ άλλων, τις επιμέρους εισηγήσεις που 

κατατέθηκαν από μέλη της επιτροπής, καθώς και από τον Υφυπουργό Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη μηχανογραφημένου 
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συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και 

τη σύνθεση του νέου οργάνου που θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του 

περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων υπόχρεου προσώπου, 

τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης της αυτονομίας της Βουλής. 

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη 

συνεδρία της.  

 

2. Ο περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην 

Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου 

και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.024-2022) 

 Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του 

οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο 

εφαρμογής του με τη συμπερίληψη στον ορισμό του όρου «υπάλληλος του δημοσίου 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» των μελών της Αστυνομίας. Η εν λόγω 

τροποποίηση προωθείται για κάλυψη ερμηνευτικού κενού, καθότι ο όρος «κρατικός 

αξιωματούχος» περιλαμβάνει τον Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει ότι ήταν σαφής πρόθεση του νομοθέτη ο υπό αναφορά 

νόμος να αφορά και τα μέλη της Αστυνομίας, των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 Κατά την εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου, η επιτροπή είχε προχωρήσει στην 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε άλλους 

αξιωματούχους, καθώς και σε υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, πέραν των μελών της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων προσώπων που 

υπηρέτησαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.   

 Αναμένεται να αποφασίσει η επιτροπή σε μεταγενέστερη συνεδρία της την 

ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στην ολομέλεια για 

συζήτησή του και λήψη τελικής απόφασης.  
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Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 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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