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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε 

σήμερα, Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό 

Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην 

Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι αποφάσεις 

που λαμβάνει και τα θέματα ασυμβίβαστου που προκύπτουν από την 

εργοδότηση πρώην αξιωματούχων και πρώην δημόσιων υπαλλήλων στον 

ιδιωτικό τομέα. 

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Ειρήνης 

Χαραλαμπίδου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.367-2021) 

 Η Επιτροπή, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος και, μετά την 

προτεινόμενη από την εκτελεστική εξουσία τροποποίηση της οικείας νομοθεσίας, ώστε 



να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και τα μέλη της Αστυνομίας, 

εξέτασε την ενδεχόμενη αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε αφενός 

να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και αφετέρου να εκσυγχρονιστεί το 

σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο να αντιμετωπιστούν τυχόν αδυναμίες ή κενά στην 

εφαρμογή του. Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε 

επόμενη 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, στην παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, συνέχισε 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. Με την εν λόγω 

διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και στα μέλη της Αστυνομίας αυξάνεται ο 

αριθμός των ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων που θα υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν άδεια πριν από την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, μετά την 

αποχώρησή τους από τη θέση που κατείχαν στον δημόσιο τομέα ή στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, μέτρο το οποίο δυνατόν να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε φαινόμενα 

διαπλοκής και διαφθοράς.  Η Επιτροπή πρότεινε την εξέταση ενδεχόμενης επέκτασης 

του πεδίου εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και σε επιπρόσθετους αξιωματούχους 

και υπαλλήλους του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πέραν των μελών 

της Αστυνομίας, και αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της. 
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Επαφές 

 

1.  Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

2. Ανδρέας Χριστοδούλου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

 

Επιμέλεια 
 

1. Αντρέας Χειμωνίδης, Διευθυντής Υπηρεσίας Επικοινωνίας 

2. Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτ. Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων (αποσπ. στην ΥΚΕ) 

3. Γιάννα Χριστοφόρου, Πρώτη Στενογράφος Βουλής 
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