Ημερομηνία 04 Οκτωβρίου 2021
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
για σκοπούς ενημέρωσης/βιντεογράφησης στον ΠΔΣ την 05/10/2021

Ποιοί είμαστε
Η Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής " η Επιτροπή") αριθμεί 20 Μέλη τα οποία
καταγράφονται πιο κάτω αλφαβητικά όπως εκτίθενται στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου.
Της Επιτροπής προεδρεύει ο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης.
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Τρόπος Λειτουργίας
Για σκοπούς ενεργής συμμετοχής όλων των Μελών της, η Επιτροπή λειτουργεί σύστημα
εναλλαγής θέσεων Αντιπροέδρου και Γραμματέα κάθε δύο μήνες και οι μήνες ανάθεσης θέσης
είναι γνωστές στα Μέλη από την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής.
Η Επιτροπή διαθέτει 3 Υποεπιτροπές στις οποίες ανήκουν τα Μέλη. Οι Υποεπιτροπές αφορούν
τα θέματα HELP, COVID και ACCEPT.
Κάθε μέλος ελεύθερα παρουσιάζει θέματα τα οποία επιθυμεί να εγγραφούν στην ατζέντα της
επόμενης συνεδρίασης, και παρουσιάζει ταυτόχρονα το θέμα με σκοπό να ενημερώσει τα
υπόλοιπα Μέλη. Τα θέματα μπορούν να αφορούν την επικαιρότητα ή οποιοδήποτε άλλο
ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαικό ή και παγκόσμιο επίπεδο.
Τηρούνται πρακτικά τα οποία ελέγχονται από τα Μέλη στην αρχή της επόμενης συνεδρίας και
διορθώνονται ανάλογα, αν χρειάζεται.
Συνεδρίες:
Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίτη Τετάρτη έκαστου μήνα και ώρα 1500, διαδικτυακά
ενόψει των συνθηκών, και οι συνεδρίες μαγνητοσκοπούνται εν γνώσει των Μελών.
Από το διορισμό της παρούσας σύνθεσης της Επιτροπής έχουν πραγματοποιηθεί Τακτικές
Συνεδρίες στις πιο κάτω ημερομηνίες 16 Δεκεμβρίου 2020, 20 Ιανουαρίου 2021, 17
Φεβρουαρίου 2021, 17 Μαρτίου 2021, 19 Μαΐου 2021, 16 Ιουνίου 2021, 21 Ιουλίου 2021 και
15 Σεπτεμβρίου 2021.
Τον Αύγουστο δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής λόγω θερινών διακοπών.
Η Επιτροπή πραγματοποίησε και 2 έκτακτες Συνεδρίες την 27 και 29 Απριλίου 2021 ενόψει
της κατάστασης της πανδημίας με σκοπό την ετοιμασία Έρευνας - Μελέτης για το ζήτημα
όπως της είχε ζητηθεί από τον Πρόεδρο του ΠΔΣ.
Πραγματοποίησε επίσης μία έκτακτη Συνεδρία την 04/10/2021 με σκοπό την συζήτηση για
πραγματοποίηση κοινής εκδήλωσης / Ημερίδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνούς
Δικαίου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία τιμάται στις 10
Δεκεμβρίου.

Εκδηλώσεις:
Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει τις εξής εκδηλώσεις
Διαδικτυακή παρουσίαση από Επίτροπο Πληροφοριών σχετικά με τον περί Δικαιώματος
Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα Νόμος στις 21 Δεκεμβρίου 2020.
Μελλοντικές Εκδηλώσεις:
Με απόφαση της Επιτροπής η οποία λήφθηκε κατά την συνεδρίαση στις 15 Σεπτεμβρίου 2021
αποφασίστηκε όπως διεξαχθεί από κοινού εκδήλωση / ημερίδα προς τιμή της παγκόσμιας
ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09 Δεκεμβρίου από τις 1500 μέχρι 1830 και θα
έχει θεματικές την ευθανασία και το περιβάλλον.
Ο χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι εκτός απροόπτου το ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στη
Λευκωσία.
Μελέτες:
Η Επιτροπή έχει προβεί στις εξής μελέτες
α) Έρευνα για προσφυγή εναντίον των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας ( ΚΔΠ 6/2021
και ΚΔΠ 21/2021) δια μέσω του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ( 02/02/2021)
β) Έρευνα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υποχρέωση υποβολής των
εργοδοτουμένων σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης (rapid test) από τους εργοδότες τους
(26/02/2021)
γ) Μελέτη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα μέτρα τα οποία
ανακοινώθηκαν με την ΚΔΠ 173/2021 ημερομηνίας 23/04/2021 ως τροποποιήθηκε με την
ΚΔΠ 175/2021 ημερομηνίας 26/04/2021 και το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας
ημερομηνίας 23/04/2021 (29/04/2021)
Aνακοινώσεις:
Η Επιτροπή έχει προβεί στις εξής ανακοινώσεις
α) Ανακοίνωση για θέμα υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά πολιτών
βλ. https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/10214-2021-02-18-13-02-31
β) Ανακοίνωση για θέμα Σενέρ Λεβέντ

βλ. https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/8837-2020-12-30-10-42-38
Σημειώματα/ Επιστολές:
Η Επιτροπή έχει ετοιμάσει τα εξής σημειώματα - επιστολές
α) Σημείωμα Προέδρου για θέμα parody account / λογαριασμού παρωδία που προέκυψε με
Υπουργό Γιολίτη.
β) Σημείωμα Προέδρου για θέμα περί Φυλακών Τροποποιητικός Νόμος του 2021
γ) Αποστολή επιστολής προς το Συμβούλιο της Ευρώπης ( από πρακτικά 21/04/21)
δ) Απάντηση σε survey του CCBE
ε) Σημείωμα Προέδρου για θέμα δικαιώματα των Θυμάτων
Παραστάσεις σε επίσημους φορείς / Σώματα:
Η Επιτροπή μέσω του Προέδρου της, έχει παραστεί εκπροσωπώντας το Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο σε συνεδρίες της Βουλής και συγκεκριμένα 2 φορές όποτε και κλήθηκε στην
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής.
Τα θέματα για τα οποία υπήρξε τοποθέτηση του Προέδρου ήταν
α) ο λογαριασμός παρωδία και όσα συνέβησαν εξ' αιτίας των ενταλμάτων σύλληψης της κας.
Γιολίτη
β) Τα δικαιώματα των θυμάτων
Η πρόταση για συνεργασία με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής η οποία
έγινε από την Πρόεδρο αυτής, κ. Χαραλαμπίδου θα εξεταστεί και θα αποφασιστεί σε επόμενη
συνεδρία της Επιτροπής μας.
Θεματολόγια - Ζητήματα με τα οποία ασχολείται και συζητά η Επιτροπή κατά τις
συνεδρίες της:
Η Επιτροπή συζητά, προβληματίζεται και συζητά θέματα που άπτονται ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και επικαιρότητας όπως μεταξύ άλλων


COVID, υποχρεωτικό εμβολιασμό, εξελίξεις και ευρωπαϊκές αποφάσεις σχετικές με το
θέμα



δικαιώματα θυμάτων



ενημερώνεται για όσα τεκταίνονται και υπογράφονται στη χώρα μας, όπως πχ. τη
Διακήρυξη της Λευκωσίας



για παρεμβάσεις από ΜΚΟ όπως η TRUTH NOW,



διακρατικές προσφυγές, ατομικές προσφυγές και



τα αποτελέσματα των δικαστικών αποφάσεων, όποτε αυτές εκδίδονται, όπως πχ.
Αποφάσεις ΕΔΑΔ για Θανάση Παπανικολάου και Βασιλείου



ζητήματα ΔΙΑΣ καθώς επίσης



την απασχολούν θέματα διεθνούς βεληνεκούς όπως του "ελέγχου της συζήτησης"
("who controls the conversation" ) στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ώστε να
λαμβάνει γνώση του τι συμβαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο

Στη περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή ενημέρωση παραμένω στη
διάθεσή σας.

.............................................
Αχιλλέας Δημητριάδης
Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΔΣ

