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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, 19 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Ενημέρωση της επιτροπής για τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που υποβλήθηκαν τους μήνες 

Ιανουάριο-Ιούνιο 2022. 

(Αρ. Φακ. 05.22.002.001) 

 Η επιτροπή, περιουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, συνοδευόμενη από λειτουργό του Γραφείου της, ενημερώθηκε από την 

επίτροπο για το περιεχόμενο του Συνοπτικού Σημειώματος που ετοίμασε το Γραφείο 

της, το οποίο αφορά τη συνοπτική αναφορά σε κάθε έκθεση που υποβλήθηκε 

αναφορικά με έρευνες που είχαν διεξαχθεί από το Γραφείο της για την περίοδο από τον 

Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Σύμφωνα με την επίτροπο, το εν λόγω συνοπτικό 

σημείωμα, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί 

Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου, περιλαμβάνει, εν συντομία, τα κυριότερα θέματα που 

απασχόλησαν το Γραφείο της, καθώς και παράπονα ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν 

στο Γραφείο της ως Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Εθνική 

Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ανεξάρτητο Μηχανισμό Προώθησης 

Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
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Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και ως Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων 

και Άλλων Μορφών Σκληρής, Ανθρώπινης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.  

Περαιτέρω, η επίτροπος σημείωσε ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικού 

Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών και ανταποκρινόμενη σε 

σχετικά παράπονα και/ή καταγγελίες που υποβλήθηκαν στο Γραφείο της, ετοιμάστηκε 

επίσης αριθμός εκθέσεων στις οποίες περιλήφθηκαν σχετικές συστάσεις.   

 

2. Η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

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

(Αρ. Φακ. 23.04.038.489-2021) 

 Η επιτροπή, παρουσία της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, συνοδευόμενη από λειτουργό του Γραφείου της, συνέχισε τη συζήτηση 

του πιο πάνω θέματος και ενημερώθηκε από την επίτροπο για τις κρατικές υπηρεσίες 

που απασχόλησαν το Γραφείο της.  Ειδικότερα, η επίτροπος ενημέρωσε τα μέλη της 

επιτροπής  ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι κρατικές υπηρεσίες συμμορφώνονται 

με τις συστάσεις της, ωστόσο παρατηρείται καθυστέρηση στην παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση στην ικανοποίηση αιτημάτων 

τους σε αριθμό κρατικών υπηρεσιών, και ενημέρωσε συναφώς την επιτροπή για τις 

κρατικές υπηρεσίες στις οποίες παρατηρείται η μεγαλύτερη καθυστέρηση στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη.  

 Η επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε μεταγενέστερη 

συνεδρία της.  

 

3. 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 αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφιση στην 

ολομέλεια του σώματος. 
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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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