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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Τετάρτη, 31η Αυγούστου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1. 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, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, 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. Η εν λόγω τροποποίηση προωθείται για κάλυψη ερμηνευτικού 

κενού, καθότι ο όρος «κρατικός αξιωματούχος» στον οικείο νόμο περιλαμβάνει τον 

Αρχηγό και τον Υπαρχηγό της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να προκύπτει ότι ήταν 

σαφής πρόθεση του νομοθέτη ο υπό αναφορά νόμος να αφορά και τα μέλη της 

Αστυνομίας.   

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οικείας 

νομοθεσίας και σε άλλους αξιωματούχους, σε δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και σε 



υπαλλήλους του δημοσίου, αυξάνοντας τον αριθμό των αξιωματούχων, των 

ελεγχόμενων κρατικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των προσώπων που 

υπηρέτησαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, 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 αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε 

επόμενη συνεδρία της.  

 

2. Έγκριση καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις 

διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια 

Υπηρεσία Νόμου. 

  (Αρ. Φακ. 15.15.002) 

  Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, εξέτασε τους καταλόγους θέσεων εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία, οι οποίοι, με βάση τις διατάξεις του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, κατατίθενται ετησίως στη Βουλή για έγκριση, 

τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τη διεξαγωγή των κυβερνητικών εξετάσεων.  

Ειδικότερα, οι εν λόγω  κατάλογοι αφορούν σε θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί η 

γενική κυβερνητική εξέταση, καθώς και σε θέσεις για τις οποίες θα διεξαχθεί ειδική 

γραπτή εξέταση, ξεχωριστή για κάθε θέση, από την οικεία Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Η επιτροπή αποφάσισε την προώθηση των εν λόγω καταλόγων στην ολομέλεια του 

σώματος για συζήτησή τους για λήψη τελικής απόφασης.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 
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Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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