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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ   

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών συνήλθε σήμερα, Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022, και συζήτησε τα πιο 

κάτω θέματα:  

1. Τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και η ανάγκη εκπόνησης εθνικής 

στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τον αυτισμό.  

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

Θεοδώρου Σούπερμαν, Φωτεινής Τσιρίδου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.025-2022) 

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στην παρουσία των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών και εμπλεκομένων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας ενημερώθηκε  

αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυτισμό, καθώς και για τις δράσεις και ενέργειες των αρμόδιων 

κρατικών υπηρεσιών προς επίλυση των εν λόγω προβλημάτων. Η συζήτηση του θέματος 

θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.   

 



2. Ο περί της Θέσπισης Ελαχίστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την 

Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Πρόταση νόμου της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής 

ομάδας ΑΚΕΛ- Αριστερά-Νέες Δυνάμεις) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε αναφορικά με τις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης νόμου, 

σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Θέσπισης Ελαχίστων Προτύπων 

σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της 

Εγκληματικότητας Νόμου, ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα και η προστασία των θυμάτων 

και να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.  

 Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την πρόταση νόμου προς ψήφιση στην 

ολομέλεια του σώματος, αφού προηγηθεί ο κύκλος διαβούλευσης επί τροπολογιών που θα 

υποβάλουν βουλευτές μέλη και μη μέλη της Επιτροπής σε προσεχή συνεδρία της. 
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