
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΙΒ΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄ 

2η συνεδρίαση 

 Η Πρόεδρος της Βουλής συγκαλεί συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την 

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία 

 1.  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 2) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.116-2022). 

 2.  Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών 

Επενδύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.103-2022). 

 3.  Ο περί Ελεγκτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.110-2022). 

 4.  Ο περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της 

Δημοκρατίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.123-2022). 

  5.  Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.  

(Πρόταση νόμου των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Αντρέα 

Καυκαλιά και Χρίστου Χριστόφια εκ μέρους της 

κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις). 

(Αρ. Φακ. 23.02.063.044-2022). 
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 6.  Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.104-2022). 

 7.  Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) 

(Αρ. 5) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.120-2022). 

 8.  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 απολυτήριο 

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 
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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  

διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικείες 

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 9.  Ο περί Γάμου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.  

(Πρόταση νόμου των κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, 

Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Πανίκου Λεωνίδου εκ 

μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Αρ. Φακ. 23.02.050.011-2009). 
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 10.  Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των 

Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999. 

(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Νικόλα 

Παπαδόπουλου, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Πανίκου 

Λεωνίδου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του 

Δημοκρατικού Κόμματος). 

(Ν.36/99) 

 11.  Οι περί Ελεγκτών (΄Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 

2022. 

(Αρ. Φακ. 23.03.059.014-2022). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Θέματα εγγραφέντα για συζήτηση 

 1. «Τα νέα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και οι 

επιπτώσεις αυτών στην οικονομία και την κοινωνία.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση του κ. Χρίστου Χρίστου, 

προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου). 

(8.7.2021). 

(Αρ. Φακ. 23.05.054.002-2021). 

 2. «Η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία 

αποσκοπεί στην αλλαγή των ισορροπιών στην 

ευρύτερη περιοχή, με στόχο να καταστεί ηγεμονική 

δύναμη, και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.» 

(Θέμα εγγραφέν με εισήγηση των κ. Χρίστου Σενέκη, 

βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, Κωστή 
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Ευσταθίου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας 

Λευκωσίας, και Σταύρου Παπαδούρη, βουλευτή 

εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού). 

(20.1.2022). 

(Αρ. Φακ. 23.05.055.001-2022). 

 

 

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2022.  

ΒΣΓ/ΣΛ 


