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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ
Ανδρών και Γυναικών συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022, και
συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Η ανησυχητική αύξηση του φαινομένου της «εκδικητικής πορνογραφίας», η
ανάγκη

εκσυγχρονισμού

της

νομοθεσίας

και

τρόποι

πρόληψης

και

καταπολέμησης του φαινομένου.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου
Κουκουμά και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στην παρουσία εκπροσώπων
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Αστυνομίας Κύπρου, του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού
Φύλου. Ειδικότερα η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για
τις διαστάσεις που προσλαμβάνει το φαινόμενο της μη συναινετικής κοινής χρήσης
προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.
Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε επόμενη
συνεδρία της.
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2.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου
Κουκουμά, Άριστου Δαμιανού και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)
Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος στην παρουσία εκπροσώπων
του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του
Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών
Οικογενειών. Η συζήτηση ενώπιον της επιτροπής επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο της
Έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2022 αναφορικά με την καταβολή του Επιδόματος
Μονογονεϊκής Οικογένειας. Η επιτροπή ενημερώθηκε για τις διαδικασίες υποβολής και
εξέτασης αιτήσεων για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος καθώς επίσης και για τις
προϋποθέσεις έγκρισης των εν λόγω αιτημάτων που απαιτούνται από τη σχετική
νομοθεσία.
Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του εν λόγω θέματος σε συνεδρία
της που θα οριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών
μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.
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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
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