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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, 6 Μαρτίου 2023, και 

συζήτησε τα κάτωθι θέματα: 

Β.   Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου  

  (Κανονισμός 41Α): 

 «Τα ποσοστά γυναικών στη δομή του κράτους σε σχέση με τις βαθμίδες 

ιεραρχίας». 

  (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Γιώργου 

Κουκουμα και Αλεξάνδρας Ατταλίδου)  

 Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα της άνισης μεταχείρισης και διάκρισης λόγω 

φύλου στην εργασία σε βάρος γυναικών μόνιμων Υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς. 

Ειδικότερα η επιτροπή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς για τις ενέργειές τους προς αποκατάσταση της δυσμενούς διάκρισης 

που διαχρονικά έχουν υποστεί οι Εθελόντριες Υπαξιωματικοί.   

 Η επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία της και θα 

επικεντρωθεί στις ενέργειες των αρμόδιων κρατικών φορέων προς την άρση της διάκρισης 

και την οικονομική αποκατάσταση των εν λόγω γυναικών υπαξιωματικών.    
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Γ. Τοποθέτηση και Λήψη Τελικής Απόφασης 

 1. Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε 

Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμος του 2021. 

 (Πρόταση νόμου της κ. Σάβιας Ορφανίδου, βουλεύτριας εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

 2. Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλεύτριας εκλογικής περιφερείας 

Λευκωσίας) 

 3. Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Πρόταση νόμου της κ. Σάβιας Ορφανίδου, βουλεύτριας της εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας). 

 Η επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των ανωτέρω αναφερόμενων προτάσεων 

νόμου και αποφάσισε να τις υποβάλλει στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.   

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 

  

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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