
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

1η συνεδρίαση 

 Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι 

η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 

3.00 μ.μ., έχει ως ακολούθως: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.138-2021). 

 2.  Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 

έγκριση των ακόλουθων καταλόγων: 

  α. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία  των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 

υπερβαίνει την  Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού 

μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό 

προσόν απολυτήριον σχολής μέσης παιδείας ή 

δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών 

και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται 

γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει 

των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων 

για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 

1998 έως 2021. 



(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

  β.  Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν 

υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού 

μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό 

προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο 

προσόν και για την πλήρωση των οποίων 

διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική 

Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί 

Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021. 

(Αρ. Φακ. 15.15.002). 

  γ. Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία 

για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν 

πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των 

οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την 

Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για 

την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική 

γραπτή εξέταση από τις οικίες Συμβουλευτικές 

Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται 

με βάση τα ίδια κριτήρια, που καθορίζονται στους 

περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη 

Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021. 

(Αρ. Φακ. 15.15.002). 



Αποσύρσεις  3.  Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.015-2021). 

 4.  Ο περί Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών Νόμος του 

2010. 

(Πρόταση νόμου των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου και Σάβιας 

Ορφανίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

του Δημοκρατικού Συναγερμού). 

(Αρ. Φακ. 23.02.051.044-2010). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 

 

Λευκωσία, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

ΤΙ/ΣΛ 


